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Valós védelem vagy pótcselekvés? 
Észrevételek a készülő világörökségi törvényhez 
 
A világörökségről szóló törvénytervezet a világörökségi védőzónák tekintetében to-
vább gyengíti az eddig sem túl erős védelmet. Az új törvény – ha nem módosítják a 
tervezetet – hatálytalanítana néhány igen fontos örökségvédelmi törvényhelyet, ami-
nek következtében a védőzónák kikerülnének a védelem alól. Az Oktatási és Kulturális 
Minisztérium illetékes főosztályvezetője félreértésről beszél, ugyanakkor a megfelelő 
védelmi szabályok kidolgozását ráhagyná az adott terület illetékeseinek. Véleménye 
szerint az érintett önkormányzat, a civilek és a beruházók konszenzusán kell alapulnia 
egy világörökségi terület védelmének. Nem is lenne semmi baj ezzel az érveléssel, ha 
nem Magyarországon hangzott volna el, hanem egy olyan országban, ahol az önkor-
mányzatok mentesek a korrupciótól, és a beruházók között nem a percemberkék 
hemzsegnek, hanem az utódaiknak is fejlesztők. 
 
Egy másik kétely a finanszírozással kapcsolatos. Mindössze 400 millió forintot szánnak 
a költségvetésből a világörökségi területekre, amelyhez uniós pályázati forrásokból 
lehet majd kiegészítést szerezni. Közismert, hogy Magyarország előkelő helyen áll az 
országok közötti összehasonlításban a világörökségi területek mennyiségét illetően. A 
fenti összeg igen csekély, noha ezek a területek természeti-kulturális értékeik mellett 
idegenforgalmi szempontból is fontosak. Javíthatna a világörökségi területek turiszti-
kai vonzerején is, ha a tulajdonosokat legalább – a nemzetközi gyakorlatban megszo-
kott – adókedvezményekkel támogatnák.  
 
A Levegő Munkacsoport reméli, hogy okulva Belső-Erzsébetváros botrányaiból, a vi-
lágörökségi területek elhanyagoltságából, a Párizsból érkező szakértők rosszallását is 
kiváltó „fejlesztési” elképzelésekből (mint például a budai alsó rakpart „sztrádásítá-
sa”), lehetőség lesz a hiányosságok kijavítására, a civilek által felkért szakértők véle-
ményének beépítésére, mielőtt a tervezet az országgyűlés elé kerülne. 
 
A következő oldalakon közöljük a Nagydiófa utcaiak érdekvédelmi csoportja és az 
Óvás! Egyesület nevében az Oktatási és Kulturális Minisztérium főosztályvezetőjének 
írt levelet, amellyel a Levegő Munkacsoport teljes mértékben egyetért. 
 
Budapest, 2009. december 2. 
 
Beliczay Erzsébet 
a Levegő Munkacsoport elnökhelyettese 
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A Nagydiófa utcaiak érdekvédelmi csoportja és az Óvás! Egyesület nevében az Oktatási és 
Kulturális Minisztérium főosztályvezetőjének írt levél. 
 

 
 

 
 
 
 

A Világörökségi törvény-tervezet (Tervezet) véleményezése 
 
 
A Tervezet az Egyezmény végrehajtási törvénye. 
 
1. A bevezető szöveg tekintetében szükséges megjegyezni a következőket.  
- A törvény céljai között nem említi nevesítve az Egyezmény által vállalt megőrzési 
kötelezettséget, azaz a kulturális és természeti örökség kijelölésének védelmének megóvásának, 
bemutatásának és a jövő nemzedékek számára való átadása biztosításának elsődleges 
kötelezettségét. Azonban elsőként említi a „helyszínek fenntartható használatát segítő fejlesztések 
lehetőségének növelésé”-t, mint célt.  
- A kezelési terv megalkotását kizárólag az önkormányzatok és a potenciális fejlesztők 
szempontjából tartja szükségesnek, a lakosságról említést sem tesz, pedig világörökségi területen 
helyi, városi, országos, sőt nemzetközi szintű kiemelt közérdeke fűződik az épített (és természeti) 
örökség védelméhez.  
Sajnálatosnak és elfogadhatatlannak tartjuk, hogy e szellemiség hatja át a Tervezet egészét. 
  
2. A Tervezet rendelkezései több helyen pontatlanok, nem egyértelműek, bizonytalanságot 
eredményeznek már most, a Tervezet értelmezése során.  
A szabályozandó kérdés, azaz a világörökség megóvása felelősségteljes és méltó szakmai 
felkészülést igényelne.  
  
3. A Tervezet nem felel meg a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. tv (Jat.) jogszabályok 
megalkotására vonatkozó rendelkezéseinek. 
  

18. § (1) A jogszabály megalkotása előtt - a tudomány eredményeire támaszkodva - elemezni kell a szabályozni 
kívánt társadalmi-gazdasági viszonyokat, az állampolgári jogok és kötelességek érvényesülését, az 
érdekösszeütközések feloldásának a lehetőségét, meg kell vizsgálni a szabályozás várható hatását és a 
végrehajtás feltételeit. Erről a jogalkotót tájékoztatni kell. 
31. § (1) A véleménynyilvánítás határidejét a tervezet előkészítőjének úgy kell megállapítania, hogy a 
véleményező megalapozott véleményt adhasson, és azt a tervezet elkészítésénél figyelembe lehessen venni. 
(2) A határidő megállapításakor a jogszabálytervezet terjedelmére és a véleményező szerv testületi jellegére is 
tekintettel kell lenni. 
32. § A jogszabály tervezetével egyidejűleg meg kell küldeni véleményezésre a végrehajtási jogszabály 
tervezetét is. 

 



 

  3 

E követelmények – véleményünk szerint – nem teljesültek,  
különösen  
- a szabályszerű kézbesítés (sérült fájlt küldtek),  
- a véleménynyilvánítás határidejének jogszerű megállapítása (a megadott határidő sértően és 
méltatlanul rövid, alkalmatlan a megalapozott vélemény kialakítására),  
- a kezelési terv tervezetének, mint a végrehajtási jogszabály tervezetének megküldése, ezért a 
jogalkotási folyamat jogszabálysértő. 
  
4. Összességében a Tervezetben a világörökségi egyetemes érték megóvására vonatkozó 
garanciális szabályok nem érvényesülnek.  
 
A törvény-tervezet hátrányosan diszkriminatív a védőövezet tekintetében. A védelem erősítése 
helyett gyakorlatilag megszünteti a védőzónák védelmét, holott a Világörökség Egyezmény nem 
tesz különbséget a világörökségi helyszín és védőterület között, hanem a világörökségi területet, 
helyszínt egységesen feltételezi.  
 
A védőövezet kivétele a világörökségi védelem alól elfogadhatatlan, ellentétes az Egyezmény 
céljával. 
  
A helyi szabályozás fontossága nem kap hangsúlyt, amit az is bizonyít, hogy az önkormányzati 
szabályozás a Világörökségről szóló törvény hatálybalépésétől számított 2 éven belül köteles csak a 
védelemre vonatkozó garanciális szabályokat megalkotni. 
Az örökségvédelmi törvény (Kötv) az MJT védelmének önkormányzati szabályozására 6 
hónapot ír elő! Ezek szerint az MJT-re vonatkozó garanciális szabályokat fél éven belül, míg a 
világörökségi védelmet nyújtó szabályokat 2 éven belül kell az önkormányzatoknak 
megalkotni! Ez elfogadhatatlan, ellentétes az Egyezmény céljával.  
  
5. A kezelési terv tartalmából a védőövezet kimaradt. Ez – véleményünk szerint - a 
világörökségi terület védelemének csorbítása. 
  
6. A melléklet nem nevezi meg az építésért felelős minisztert, ami a világörökségi területeknek a 
beépítések általi folyamatos és fokozott használata miatt nem megengedhető. A jelenleg hatályos 
Kötv. 93.§ (2) n) pontja szerint a miniszter az építésügyért felelős miniszterrel, és a 
természetvédelemért felelős miniszterrel egyetértésben a világörökségi területek kezelési tervére 
vonatkozó részletes szabályokat együtt állapítja meg. E szabályozást a Tervezet hatályon kívül 
helyezi anélkül, hogy az azonos tartalmú szabályozást a Tervezetbe átemelte volna. 
   
Kérjük a 2005 óta kész Kezelési Terv tervezetét küldjék meg, a véleményezésre adott 
határidőt pedig hosszabbítsák meg!  
 
Részletes véleményünket a jogszabályhelyek után vastag, kék, dőlt betűkkel írjuk. 
 
Budapest, 2009. november  

 
Tisztelettel: 
Perczel Anna    dr. Kollonay Enikő dr. Bakó Katalin 
Óvás! Egyesület    Nagydiófa utcaiak érdekvédelmi csoportja 
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További hír a Zalai Hírlapban a témáról: 
http://zalaihirlap.hu/idegenforgalom/20091201_vilagoroksegi_torveny) 
 
 
A világörökségről szóló törvénytervezet véleményezése 
 
2009. évi … törvény a világörökségről - TERVEZET 
Az Országgyűlés összhangban az Egyesült Nemzetek Oktatási, Tudományos és 
Kulturális Szervezete 1972. november 16-án kelt, Magyarországon az 1985. évi 
21. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a világ kulturális és természeti örökségé-
nek védelméről szóló egyezményében foglaltakkal, annak hatékony végrehajtásá-
hoz; a kiemelkedő egyetemes értékek megőrzéséhez szükséges megfelelő szabá-
lyozási környezet, illetve eszközök létrehozása érdekében a következő törvényt 
alkotja:  
 
1. § (1) E törvény hatálya kiterjed:  
a) a világörökségi és a világörökségi várományos területekre;  
 
b) a világörökségi és a világörökségi várományos területekkel kapcsolatos, a 
világörökségi jelleget érintő tevékenységre; illetve,  
 
1. Mi a világörökségi jelleg törvényi meghatározása? Szorosan értelmezve 
csak a Világörökségi területnek lehet világörökségi jellege, a még csak 
várományos területnek nem. A fogalmat definiálni kell.  
2. Milyen tevékenység az, amely érinti a világörökségi jelleget? A tevé-
kenységet kik, milyen módon gyakorolják? Állami, önkormányzati szer-
vek, társadalmi, - civil szervezetek, magánszemélyek, stb.?  
A világörökségi jelleget érintő tevékenység fogalmi meghatározása szük-
séges. 
 
c) a b) pont szerinti tevékenység során eljáró vagy tevékenységben érin-
tett szervezetekre és személyekre.  
 
Tisztázandó e c) pontnak a személyi hatályt meghatározó, pontos és egy-
értelmű tartalma a jogbizonytalanság elkerülése érdekében. Ezek: 
 
1. E pont „a világörökségi jelleget érintő tevékenység során eljáró” és a 
„a világörökségi jelleget érintő tevékenységben érintett” szervezetekre 
és személyekre terjeszti ki a törvény hatályát, a fogalmak törvényi meg-
határozása szükséges. 
2. A mondatban lévő „vagy” szócska azt feltételezi, hogy vagy egyikre, 
vagy a másikra terjed ki. Tehát: vagy a világörökségi tevékenység során 
eljáró szervezetekre és személyekre, vagy a világörökségi jelleget érintő 
tevékenységben érintett szervezetekre és személyekre terjed ki. 
3. A személyek jogi és természetes személyek lehetnek. Erről pontosan 
kell rendelkezni. 
 
(2) A világörökségi és a világörökségi várományos területek a kulturális örökség 
védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Kötv.), illetve a termé-
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szet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) alapján él-
veznek kulturális örökségi és természeti védettséget.  
 
E Tervezet hatálya azonban kiterjed a világörökségi és a világörökségi váro-
mányos területekre az (1) bekezdés alapján. Az, hogy pl. a védőövezetekre 
vonatkozóan nem tartalmaz garanciális szabályokat e Tervezet, ennek 
alapján nyilvánvaló. Elfogadhatatlannak tartjuk, ellentétes az Egyezmény 
Irányelveivel. 
 
 
2. § E törvény alkalmazásában:  
 
1. Kiemelkedő egyetemes érték: a világörökségi helyszín által megtestesített – 
az Egyesült Nemzetek Oktatási, Tudományos és Kulturális Szervezete (a további-
akban: UNESCO) Világörökség Bizottsága által ekként elfogadott – érték, 
amely kivételessége és páratlansága miatt nemzetközi szempontból is kiemelkedő 
és egyedi kulturális és/vagy természeti jelentőséggel bír, ennél fogva folyamatos 
megőrzése és védelme az egész emberiség, a jelen és jövő generációi számára 
döntő fontosságú.  
 
Eszerint a Világörökségi helyszín védőövezete maga nem hordoz egyete-
mes értéket. Nem tartjuk elfogadhatónak. (ld még a köv. pontot!) 
 
 
2. Világörökségi helyszín: az UNESCO Világörökség Bizottsága határozata alap-
ján a Világörökségi Jegyzékbe felvett, világörökségi címmel rendelkező – e tör-
vény mellékletében szereplő – helyszín, amely a kulturális örökség, illetve a ter-
mészet védelméről szóló külön jogszabályok alapján kulturális örökségi, illetve 
természeti védettséget élvez.  
 
3. Világörökségi helyszín védőövezete: a világörökségi helyszín környezete, 
amely az UNESCO Világörökség Bizottsága határozata alapján, a világörökségi 
helyszín kiemelkedő egyetemes értékeinek sértetlenségét, illetve hitelességének 
védelmét biztosítja, továbbá a kulturális örökség, illetve a természet védelméről 
szóló külön jogszabályok alapján kulturális örökségi, illetve természeti védettséget 
élvez.  
 
A világörökségi helyszín környezete, mint védőövezet azonos védelmet 
kell, hogy élvezzen.  
„Az Egyezmény alkalmazása szempontjából az 1. Cikkelyben definiált fo-
galmak között szereplő helyszín fogalma nem tesz különbséget mag- (je-
len törvénytervezetben helyszín) és védőterület között, tehát analogia 
legis alapján megállapítható, hogy maga az Egyezmény az adott világ-
örökségi területet, helyszínt egységesen feltételezi.” 1 
 
                                                 
1 KÖH VÖMNB 2005. 09. 20-i állásfoglalása 
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4. Világörökség Jegyzék: az UNESCO Világörökség Bizottsága által a világ kul-
turális és természeti örökségének védelméről szóló egyezmény (a továbbiakban: 
Egyezmény) 11. cikk (2) bekezdése alapján létrehozott és kezelt lista.  
 
Végrehajtási tv-ről lévén szó, a „Világörökség Jegyzék” fogalmi meg-
határozásához hasonlóan itt kellene szabályozni a hivatkozott 11. cikk 
4. bekezdésében meghatározott a „Veszélyben levő Világörökség 
Jegyzék” fogalmi meghatározását.  
 
5. Világörökségi terület: a világörökségi helyszín és a világörökségi helyszín vé-
dőövezete.  
 
6. Világörökségi várományos helyszín: a kiemelkedő kulturális, illetve termé-
szeti értékei révén, az Egyezmény 1. és 2. cikkében meghatározott kritéri-
umok szerint UNESCO Világörökség Központ (a továbbiakban: Központ) 
felé felterjesztett, a Világörökség Várományos Helyszínek Jegyzékébe felvett 
helyszín, amely a kulturális örökség, illetve a természet védelméről szóló külön 
jogszabályok alapján kulturális örökségi, illetve természeti védettséget élvez.  
 
7. Világörökségi Várományos Helyszínek Jegyzéke: a kulturális, illetve ter-
mészeti értékei alapján a Világörökség Jegyzékbe való felterjesztésre kiválasztott 
helyszínek Egyezményhez csatlakozott részes állam által felállított és vezetett – a 
Központ által is regisztrált – jegyzéke.  
 
8. Világörökségi várományos helyszín védőövezete: a világörökségi váromá-
nyos helyszín környezete, amely a világörökségi várományos helyszín kiemelkedő 
kulturális, illetve természeti értékeinek sértetlenségét, illetve hitelességének vé-
delmét biztosítja, továbbá a kulturális örökség, illetve a természet védelméről szó-
ló külön jogszabályok alapján kulturális örökségi, illetve természeti védettséget 
élvez.  
 
9. Világörökségi várományos terület: a világörökségi várományos helyszín és 
a világörökségi várományos helyszín védőövezete.  
 
3. § (1) A világörökségi helyszín kiemelkedő egyetemes értéket, a világörökségi 
várományos  
helyszín kiemelkedő kulturális, illetve természeti értéket hordoz, megóvása – a 
kulturális örökség, illetve a természet védelméről szóló külön jogszabályok alapján 
fennálló védettségből eredően – mindenki alapvető kötelessége.  
 
E rendelkezésnek a világörökségi területre egységesen kellene vonatkoz-
ni. E tervezet 14. §-a hatályon kívül helyezi a örökségvédelmi törvény 
(Kötv.) hasonló tartalmú rendelkezését, az vonatkozik a védőövezetre, ez 
meg nem. A világörökségi védőövezetek örökségvédelme jelentősen csor-
bul! 
 
(2) A világörökségi és a világörökségi várományos terület védelme és fenntartható 
használata közérdek, megvalósítása közreműködési jogosultságot és együttműkö-
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dési kötelezettséget keletkeztet az állami, továbbá önkormányzati szervek, az 
egyházak, a társadalmi és gazdasági szervezetek, valamint a természetes szemé-
lyek számára. 
  
(3) A világörökségi és a világörökségi várományos területet az Egyezménnyel – a 
világörökségi területet a világörökségi kezelési tervében foglaltakkal – össz-
hangban, a nemzetközi követelményeknek megfelelően, azok egyetemes és nem-
zeti értékeit megőrizve kell használni, fenntartható módon fejleszteni, be-
mutatni, illetve szükség szerint helyreállítani.  
 
A „szükség szerint”-i helyreállítás nagyon tág meghatározás, ki és mi 
alapján határozza meg a szükség szerinti helyzetet? A jogellenesen kelet-
kezett helyreállítást igénylő helyzetet milyen súllyal kell figyelembe venni 
a helyreállítás szükségességének megítélésekor? 
 
A világörökségi területre a későbbi szabályozás szerint a kezelési terv vé-
delmi része nem vonatkozik, az összhang megteremtése szükséges.  
 
4. § (1) A kultúráért felelős miniszter, amennyiben az adott világörökségi helyszí-
nért az e törvény melléklete szerint más miniszter is felel, úgy azzal egyetértésben 
(a továbbiakban együtt: miniszter) – más érdekelt miniszterekkel együttműködve 
– ellátja a világörökségi területtel kapcsolatos állami feladatokat.  
(2) A miniszter (1) bekezdés szerinti feladatai különösen:  
 
A Kultúráért felelős miniszterről van szó feltételezhetően.  
 
a) javaslatot tesz a világörökségi terület védelmének az átfogó tervezési progra-
mokba történő beépítésére;  
 
1. Milyen (szintű) tervezési programokról van szó?  
2. E törvénnyel a program alkotójának kötelességévé kell tenni a világ-
örökségi terület védelmének az átfogó tervezési programokba történő 
beépítését. 
3. A miniszteri javaslat mennyiben kötelező a programalkotó számára? 
Hiányos a szabályozás. 
 
b) elkészíti, felülvizsgálja, illetve – szükség esetén – módosítja a világörökségi ke-
zelési tervet, valamint ellátja az ebből eredő egyéb feladatokat;  
 
A miből eredő, mely feladatokat? Pontosan kell meghatározni a kezelési 
tervből (?) eredő garanciális feladatokat, a számonkérhetőség szempont-
jából is.  
 
c) felméri, és folyamatos figyelemmel kíséri a világörökségi terület állapotát, to-
vábbá megteszi a kiemelkedő egyetemes érték megőrzéséhez szükséges intézke-
déseket;  
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d) szükség esetén gondoskodik a világörökségi területtel kapcsolatos módo-
sítás felterjesztéséről;  
 
Pontosan: a világörökségi területtel kapcsolatosan milyen módosítás jö-
het szóba? 
 
e) ellátja a világörökséggel kapcsolatos nemzetközi feladatokat, illetve  
 
f) gondoskodik a kiemelkedő egyetemes érték megismerését elősegítő programok 
kidolgozásáról és végrehajtásáról.  
 
5. § A kultúráért felelős miniszter – amennyiben az adott világörökségi váromá-
nyos helyszínért más miniszter is felel, úgy azzal együttesen, továbbá más érde-
kelt miniszterekkel együttműködve – ellátja a világörökségi várományos területtel 
kapcsolatos állami feladatokat, így különösen  
 
a) kiválasztja a világörökségi várományosként esélyes helyszíneket;  
 
b) felterjeszti a világörökségi várományosként esélyes helyszíneket a Központhoz 
a Világörökségi Várományos Helyszínek Jegyzékébe történő felvétel céljából;  
 
c) felülvizsgálja 5 évente a világörökségi várományos helyszínek Világörökségi Vá-
rományos Helyszínek Jegyzékben történő nyilvántartásának indokoltságát;  
 
d) intézkedik a világörökségi várományos helyszínek Világörökség Jegyzékbe tör-
ténő jelölése iránt,  
 
e) gondoskodik a kiemelkedő kulturális, illetve természeti érték megismerését elő-
segítő programok kidolgozásáról és végrehajtásáról.  
 
6. § (1) A miniszter a 4. § (2) bekezdésében és az 5. §-ában meghatározott álla-
mi feladatokat a Világörökség Magyar Nemzeti Tanácsa (a továbbiakban: Tanács) 
közreműködésével, illetve a Világörökség Magyar Nemzeti Bizottság (a továbbiak-
ban: Bizottság) útján látja el.  
 
A miniszteri felelősség erősen megoszlik, többfelé hárul, nem konkrét, 
nem lehet számon kérni. 
 
(2) A kultúráért felelős miniszter a világörökséggel kapcsolatos feladatok el-
látása, az egységes és következetes szakmapolitikai irányítás megvalósítása ér-
dekében a világörökségi szakmai érdek-képviseletek és a világörökségben érde-
kelt kormányzati szervek részvételével közreműködő, világörökségi konzulta-
tív, javaslattevő és véleményező testületet – az (1) bekezdés szerinti Taná-
csot – működtet.  
 
E Tanács feladatának meghatározása pontatlan, ellenőrizhetetlen, szere-
pe az egyetemes értékek megőrzése szempontjából nem jelent garanciát. 
A Tanács felállítása a hivatalok számát, és ez által a bürokráciát növeli, a 
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„világörökséggel kapcsolatos feladatok” nyomonkövethetetlen szétteríté-
sét eredményezi. 
 
(3) A Bizottság a miniszter javaslattevő, véleményező, döntés-előkészítő és vég-
rehajtási feladatokat ellátó testülete, amely kiemelkedő elméleti és gyakorlati is-
meretekkel rendelkező tagokból áll.  
(4) A Bizottság  
a) a kultúráért felelős miniszter,  
b) a természet védelméért felelős miniszter,  
c) az agrárpolitikáért felelős miniszter,  
d) az építésügyért felelős miniszter,  
e) a turizmusért felelős miniszter,  
f) a helyi önkormányzatokért felelős miniszter,  
g) a külpolitikáért felelős miniszter,  
h) a területfejlesztésért és a területrendezésért felelős miniszter  
által delegált tagokból, valamint  
i) a Műemlékek és Történeti Helyszínek Nemzetközi Tanácsa Magyar Nemzeti Bi-
zottságának a kultúráért felelős miniszter és  
j) a Természetvédelmi Világszövetség Magyar Nemzeti Bizottságának a természet 
védelméért felelős miniszter  
által megbízott képviselőjéből áll.  
 
7. § (1) A világörökségi helyszínek által hordozott kiemelkedő egyetemes érték 
megőrzése és az azzal összeegyeztethető fenntartható fejlesztés biztosítása érde-
kében – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a világörökségi területek 
világörökségi kezelési tervét a miniszter – amennyiben az adott világörökségi 
helyszínért a melléklet szerint más miniszter is felel, akkor azzal együttesen – 
rendeletben hirdeti ki.  
(2) Amennyiben a világörökségi terület külön jogszabályban meghatározott 
természetvédelmi kezelési tervvel rendelkezik, a természetvédelmi kezelési 
tervet e § tartalmi elemeinek megfelelően és a külön jogszabályban meghatá-
rozottak szerint felülvizsgálni, és szükség szerint módosítani kell.  
 
Kinek kell módosítani a már meglévő kezelési tervet? A miniszternek? Le-
gyen összhangban az (1) bekezdéssel. 
  
3) A világörökségi kezelési terv tartalmazza:  
 
a) a világörökségi terület helyrajzi számok szerinti lehatárolását;  
 
b) a világörökségi helyszín kiemelkedő egyetemes értékének összegzését;  
 
Miért nem az a) pontban szereplő világörökségi területről rendelkezik? A 
világörökségi helyszín fogalma szűkebb, nincs benne a védőövezet!  
 
c) a világörökségi helyszín kiemelkedő egyetemes értéke megőrzésének 
célkitűzéseit, stratégiáját, illetve  
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Miért nem az a) pontban szereplő világörökségi területről rendelkezik? A 
világörökségi helyszín fogalma szűkebb, nincs benne a védőövezet!  
 
Mi lehet az egyetemes értéke megőrzésének célkitűzése, stratégiája? Mi 
más, mint maga a megőrzés? 
 
d) a világörökségi helyszín kiemelkedő egyetemes értéke megőrzése eszközei-
nek részletes leírását, így különösen a kezelési módokat, továbbá a Kötv. és a Tvt. 
alapján fennálló védettségből eredő korlátozásokat és tilalmakat (különösen terü-
let-felhasználással kapcsolatos, építési, változtatási, telekalakítási, az építmények 
rendeltetése, használati módja megváltoztatásával kapcsolatos, közműfejlesztési, 
műemlékekre vonatkozó építési, környezet- és természetvédelmi korlátozások, ti-
lalmak).  
 
A b) c) d) egységesen kizárja a védőövezetet (pufferzónát) a kezelési terv 
kötelező tartalmából! Ez elfogadhatatlan! 
 
(4) A világörökségi kezelési tervben foglaltak figyelembevételével kell:  
a) a világörökségi területet érintő bármely változtatást (így különösen fejlesztést, 
karbantartást, felújítást, helyreállítást) végezni;  
 
Nincs összhangban az előző bekezdéssel a világörökségi terület és a vi-
lágörökségi helyszín szabályozása.  
 
b) a világörökségi terület természeti és kulturális értékeit érő káros hatások bekö-
vetkezését megelőzni, a káros hatásokat elhárítani, csökkenteni; illetve  
 
c) a településrendezési eszközöket felülvizsgálni, illetve szükség esetén módosíta-
ni.  
 
(5) A világörökségi kezelési tervet szükség szerint, de legalább 10 évenként felül 
kell vizsgálni.  
 
Nagyon hosszú a határidő! Minimum 2 évente, de az Egyezmény szerinti 
kötelező beszámolók határidejéhez kellene igazítani. 
 
8. § A hatósági eljárásokban hatóságként eljáró vagy szakhatóságként közremű-
ködő kulturális örökségvédelmi, illetve természetvédelmi hatóság a világöröksé-
gi helyszínek által hordozott kiemelkedő egyetemes érték megőrzése érdekében 
az e törvényben és a világörökségi kezelési tervben foglaltakat eljárása so-
rán köteles érvényre juttatni.  
 
E § a világörökségi helyszínről rendelkezik csak, így szűkíti a védendő te-
rületet. Nem a világörökségi területről rendelkezik, amely magába foglal-
ja a védőövezetet. Ez elfogadhatatlan! 
A védőövezet a világörökségi területnek része e Tervezet szerint, azonban 
a világörökségi helyszínnek már nem része. 
A szakasz kiegészítendő: „A ... hatóságként eljáró ... kulturális örökség-
védelmi, illetve természetvédelmi hatóság, valamint a hatóságként mű-
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ködő bármely közigazgatási szerv ... az e törvényben és a világörökségi 
kezelési tervben foglaltakat eljárása során köteles érvényre juttatni.”  
 
9. § (1) A világörökségi ügynökség az a jogi személyiséggel rendelkező szer-
vezet, amely a világörökségi területek kezelését a világörökségi helyszínek ál-
tal hordozott kiemelkedő egyetemes érték megőrzése érdekében a világörökségi 
kezelési terv alapján helyszínenként végzi, így különösen:  
 
a) ellátja a világörökségi terület folyamatos követő-figyelését;  
szabályok betartása, szankciók 
 
b) kezdeményezi, szervezi, előmozdítja az érintett partnerekkel folyamatosan 
együttműködve a világörökség helyszín értékmegőrzésével és fejlesztésé-
vel kapcsolatos feladatok megvalósítását;  
 
Itt is kimarad a védőövezet, amennyiben csak a világörökségi helyszínről, 
és nem a területről van szó. A rendelkezés diszkriminatív. 
 
c) jelentést tesz a Bizottság útján a miniszter részére a világörökségi terület 
állapotáról, különös tekintettel a világörökségi területet érintő minden 
olyan tevékenységre, amely kihat a világörökségi helyszín kiemelkedő egye-
temes értékére.  
 
(2) A Bizottság a megalakulását követően haladéktalanul a világörökségi ügy-
nökség kiválasztása céljából pályázatot ír ki világörökségi helyszínenként a 
(1) bekezdés szerinti feladatok ellátására.  
 
A hivatkozott (1) bekezdésben világörökségi területekről van szó, e be-
kezdésben, pedig világörökség helyszínről. Nincs összhang a rendelkezé-
sek között, és a különbségtétel diszkriminatív. 
 
(3) A Bizottság a beérkező pályázatokat elbírálja, és azok közül világörökségi 
helyszínenként kiválasztja, és 10 évre megbízza a kiválasztott világöröksé-
gi ügynökséget az (1) bekezdésben meghatározott feladatok ellátására.  
 
1. Az ügynökség a kezelő szerv. Feladatainak garanciális jelentőségűek-
nek kellene lenni. Ehhez képest feladatai az (1) bekezdés szerint: a fo-
lyamatos figyelés, kezdeményezés, szervezés, előmozdítás, folyamatos 
együttműködés. A kezelő szervet ki ellenőrzi? Lesz-e a társadalmi és 
szakmai szervezeteknek beleszólása a munkájukba (számonkérés, visz-
szahívás)? Beszámolási kötelezettséget elő kell írni min. 2 évente, a par-
lamentnek. Lesznek-e szankciók?  
 
2. Az ügynökségről, mint kezelő szervről a miniszter alkot részletes, külön 
jogszabályt. 
E törvény végrehajtásaként – egyidejűleg – el kellett volna készülnie a 
Jat. 32. §-a szerint. 
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3. A 10 év nagyon hosszú idő, a választott állami közjogi méltóságokat is 
rövidebb időre választják. Ha nem látja el a világörökségi helyszínek ke-
zelésével kapcsolatos garanciális feladatát kellően, nem lehet a minősé-
gen változtatni. 
 
4. Az ügynökség szerepkörére pályázhat-e az adott helyszínen hosszabb 
ideje működő civil szervezet? Indokolt lenne.  
  
(4) A világörökségi ügynökséget működési területén a világörökségi terület világ-
örökségi minőségét érintő hatósági (jellemzően, de nem kizárólagosan építésható-
sági, természetvédelmi, környezetvédelmi hatósági) eljárásokban ügyféli jogállás 
illeti meg.  
 
A világörökségi ügynökség működési területe világörökségi helyszínen-
ként oszlik meg. Ezekbe – elfogadhatatlanul - nem tartozik bele a védőzó-
na területe, mert az a világörökségi helyszínnek nem része, csak a világ-
örökségi területnek része a jelen tervezet 2. § 2. és 5. pontjai szerint.  
 
(5) A világörökségi ügynökség a Bizottság ülésén tanácskozási joggal vesz részt.  
 
10. § (1) A világörökség védelmével kapcsolatos költségvetési pénzeszközöket a 
miniszter által felügyelt költségvetési fejezeten belül a 4-5. §-ban megjelölt fel-
adatok költségeire figyelemmel kell meghatározni.  
(2) Az (1) bekezdésben hivatkozott feladatok ellátásához az állam a központi költ-
ségvetésből külön jogszabályban meghatározott módon, pályázati formában tá-
mogatást nyújt.  
(3) Az (2) bekezdésben meghatározott pénzügyi eszközök az alábbi feladatok tá-
mogatására használhatók fel:  
 
a) a világörökséggel kapcsolatos ismeretek terjesztése, oktatási, nevelési, tovább-
képzési programok kidolgozása, működtetése;  
 
b) a világörökséggel kapcsolatos kutatások, a világörökségi területek értékmegőr-
zésével és fenntartható fejlesztésével kapcsolatos módszerek (modellek), eredmé-
nyek alkalmazása, érvényre juttatása;  
 
c) a világörökséggel kapcsolatos beruházások támogatása;  
 
d) a világörökséggel kapcsolatos elismerések támogatása;  
 
e) világörökségi tervtanácsok működtetése.  
 
A költségek felhasználási jogcímei között nem említik a világörökségi te-
rületek egyetemes értékeinek megőrzésével kapcsolatban felmerülő költ-
ségeket.  Javasoljuk még:  
a világörökségi területek egyetemes értékeinek megőrzésével (pl. érték-
őrző felújítás támogatásával) kapcsolatban felmerülő költségek, továbbá 
idetartozhat még a megőrzést, rehabilitációt ösztönző gazdasági szabá-
lyozók bevezetése. 
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(4) Az Egyezmény 19-26. cikkében szabályozott nemzetközi támogatás a kultúrá-
ért felelős miniszter által felügyelt minisztérium örökségvédelmi célú fejezeti keze-
lésű előirányzata bevételét képezi, felhasználása külön jogszabály szerint a (3) 
bekezdésben meghatározott feladatokra fordítható. 
 
Melyik minisztériumról van szó pontosan, amelyiknek bevételét képezi a 
nemzetközi támogatás? Vagyis melyik minisztériumot felügyeli a kulturá-
lis miniszter? 
 
11. § E törvény a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba, rendelkezéseit a ha-
tálybalépése után indított, illetve megismételt hatósági eljárásokra kell alkalmazni.  
 
Jelen tervezet 8. §-a rendelkezik a hatósági eljárásról. Így: 

8. § A hatósági eljárásokban hatóságként eljáró vagy szakhatóságként közreműködő 
kulturális örökségvédelmi, illetve természetvédelmi hatóság a világörökségi helyszí-
nek által hordozott kiemelkedő egyetemes érték megőrzése érdekében az e törvényben 
és a világörökségi kezelési tervben foglaltakat eljárása során köteles érvényre 
juttatni.  

 
Ezek szerint a törvény hatálybalépésekor a világörökségi kezelési tervről 
szóló miniszteri rendeletnek is hatályba kell lépni. 
Hol van a világörökségi kezelési tervről szóló rendelet-tervezet?  
 
12. § (1) A világörökségi kezelési tervet a kezelési terv készítéséről és tartalmi 
követelményeiről szóló külön jogszabály hatálybalépésétől számított 1 éven belül 
kell elkészíteni.  
 
Ez ellentétes a Jat. 32. §-ával és jelen tervezet előző, 11. §-ával, amely a 
hatósági eljárásokban kötelezővé teszi a kezelési terv szerinti eljárást, 
érvényre juttatását. 
 
(2) A helyi önkormányzatok a településrendezési eszközeik 7. § (4) bekezdés c) 
pontja szerinti módosításáról a világörökségi kezelési tervek kihirdetését követő 1 
éven belül kötelesek gondoskodni.  
 
Ez a rendelkezés ellentétes a jogalkotói szándékkal, azaz az egyetemes 
értékek mielőbbi megőrzésével. Ennek alapján az önkormányzatok jogal-
kotási kötelezettsége minimum 2 év e törvény hatályba lépését követően. 
A kezelési tervet e törvény hatályba lépését követő egy éven belül kell 
megalkotni, a helyi szabályozást pedig a kezelési tervhez képest egy éven 
belül kell megvalósítani a világörökségi egyezmény szabályainak megfele-
lően. Ez minimum 2 év. Célszerű lenne ezt azzal nyomatékosítani, hogy a 
törvény kihirdetésétől változtatási tilalom legyen addig, amíg az egyez-
ménynek – így a kezelési tervnek - megfelelő védelmi szabályok átvezeté-
se a helyi építési szabályozásba meg nem történik. Ez ösztönző hatással 
lehetne a kezelési terv és a helyi szabályozás mielőbbi megalkotására. 
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13. § Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben:  
 
a) határozza meg a világörökségi várományosként esélyes helyszínek kiválasztá-
sának, felterjesztésének és a világörökségi várományos helyszín Világörökség 
Jegyzékbe történő jelölésnek részletes szabályait;  
 
b) szabályozza a Bizottság részletes feladatait és működését;  
 
c) szabályozza a Tanács részletes feladatait és működését;  
 
d) határozza meg a világörökségi ügynökségek pályázati eljárásának részletes 
szabályait;  
 
e) határozza meg a világörökségi kezelési terv készítésének, az érintettekkel tör-
ténő előzetes egyeztetésének és felülvizsgálatának részletes szabályait; illetve  
 
f) hirdesse ki a világörökségi területek világörökségi kezelési tervét.  
 
g) szabályozza az Egyezmény 19-26. cikkében meghatározott nemzetközi támoga-
tás befogadásának, valamint a világörökségi feladatokra normatív és pályázati 
formában fordítható pénzeszközök felhasználásának szabályait.  
 
 
14. § (1) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti a Kötv.  
 

a) 5/A. §-a  
 

5/A. § (1) A Világörökségi Listára felvett magyarországi helyszínek a kulturális és természeti örökség 
kiemelkedő jelentőségű elemeiként régészeti, műemléki, illetőleg - külön jogszabályban meghatározottak 
szerint - természeti védelem alatt állnak. 

(2) A Kormány a világörökséggel kapcsolatos feladatait a kultúráért felelős miniszter (a továbbiakban: 
miniszter) útján, az általa - az építésügyért felelős miniszterrel és a természetvédelemért felelős 
miniszterrel egyetértésben - létrehozott és működtetett Világörökség Magyar Nemzeti Bizottsága 
közreműködésével látja el. 

(3) A világörökségi helyszínek megóvására, fenntartható használatára, a változások nyilvántartására 
kezelő szervezetet kell létrehozni, amely a kezelési terv alapján végzi tevékenységét. 

 
E jogszabály hely hatályon kívül helyezése a hatályos örökségvédelmi törvénynek kardinális 
rendelkezését érinti. E rendelkezéssel összhangban kell a világörökségről szóló törvényt 
megalkotni. Ld. a világörökségi helyszínek megóvására vonatkozó, jelen rendelet-tervezet 
rendelkezéseit. A hatályon kívül helyezést indokolatlannak tartjuk. A védőzónák védelme ahelyett, 
hogy erősödne, gyakorlatilag megszűnik. Elfogadhatatlan. 
 
b) a 81. § p) pontjának „világörökségi és” szövegrész, továbbá  

 
81. § A kulturális örökség védelmével kapcsolatos költségvetési pénzeszközöket a miniszter által 

felügyelt és más érintett költségvetési fejezeten belül az alábbi feladatok költségeire figyelemmel kell 
meghatározni: 

p) e törvényben meghatározott világörökségi és egyéb örökségvédelmi feladatok, beleértve a 
szabályozási tervek 39. § (2) bekezdése szerinti módosításának költségeit. 

 
c) 93. § (2) bekezdésének n) pontja.  
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(2) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti a Világörökség Ma-
gyar Nemzeti Bizottságáról szóló 6/1999. (III. 31.) NKÖM rendelet.  
 
(3) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti az épített környezet 
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 56. § (3)-(4) bekezdé-
se, illetve a 62. § (2) bekezdés k) pontja.  

 
56. §  
(3) A nemzetközi építészeti örökség - a „Világörökség jegyzék”-ben nyilvántartott - kiemelkedő, 

egyetemes értékű elemeit a vonatkozó nemzetközi egyezményeknek is megfelelően kell fenntartani, 
megőrizni, használni és bemutatni. 

(4) A Kormány a világörökséggel kapcsolatos feladatait a kultúráért felelős miniszter útján, az általa - 
a miniszterrel és a környezetvédelemért felelős miniszterrel egyetértésben - létrehozott és működtetett 
Világörökség Magyar Nemzeti Bizottsága közreműködésével látja el. 

 
Az Étv. 56. § (3) bekezdésének hatályon kívül helyezésével nem értünk 
egyet, véleményünk szerint nem ellentétes a jelen örökségvédelmi tör-
vény-tervezet rendelkezéseivel. Az Étv. rendeltetésével, azaz az épített 
környezet alakítása és védelme alapvető céllal megegyezik.  
  
(4) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg a jogellenesen kivitt kulturális javak visszaszolgáltatásáról 
szóló 2001. évi LXXX. törvény 2. § 3. pontjában a „3911/92/EGK” szövegrész helyébe a 
„116/2009/EK” szövegrész lép. 
 


