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Tárgy: Tájékoztató és meghívó

A Fertő világörökségi területen érintett civil társadalom képviselői részére
Tisztelt meghívottak!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a kormányzat a világörökségről szóló 2011 évi LXXVII. törvényből
adódó kötelezettsége figyelembevételével a Fertő/Neusiedlersee kultúrtáj világörökségi helyszínre és
védőövezetére új kezelési tervet készít. A kezelési terv készítésének megbízója – a kormányzat
képviseletében - a Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ, tervezője
pedig a PESTTERV Kft és a Budapesti Corvinus Egyetem alkotta tervezői konzorcium.
Tekintettel arra, hogy a készítendő kezelési terv kormányrendelettel kerül majd elfogadásra és
egyaránt tartalmaznia kell a világörökségi helyszín kiemelkedő értékei megőrzésének, fenntartásának
és bemutatásának célkitűzéseit, stratégiáját valamint a szükséges fejlesztéseket és beavatkozásokat
is, ezt a tervezést indokolt összehangolni azzal a párhuzamosan folyó területfejlesztési tervezéssel,
amely a 2014-2020 közötti időszak terveit és programjait határozza meg Győr Sopron Moson
megyében, a megye térségeiben, illetve Sopron megyei jogú városban.
A kezelési terv céljairól, a tervezési munka ütemezéséről, a civil társadalom tervezésben való
részvétele módjáról, valamint a párhuzamosan folyó tervezések összehangolásáról
2014. január 23-án csütörtökön
14 órai kezdettel
tájékoztatót és egyeztető tárgyalást tartunk
Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal tárgyalójában
(9400 Sopron, Fő tér 1 )
A tájékoztatóra és egyeztetésre ezúttal tisztelettel meghívjuk.
Meghívást kapnak a világörökségi területen a civil társadalom meghatározó személyiségei, a Forster
Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ szakemberei valamint a tervezői
konzorcium képviselői.
Megtisztelő részvételére számítunk.
Sopron – Budapest, 2014. január 16.
Tisztelettel:
Schuchmann Péter
a PESTTERV Kft ügyvezető igazgatója
a tervezői konzorcium vezetője
1. számú melléklet: A világörökségi helyszín kezelési tervére vonatkozó szabályok (a világörökségről szóló 2011 évi LXXVII.
törvény szerint)

1. számú melléklet:

A világörökségi helyszín kezelési tervére vonatkozó szabályok
(a világörökségről szóló 2011 évi LXXVII. törvény szerint)
A világörökségi helyszínek által hordozott kiemelkedő egyetemes értékek megőrzése, és a
fennmaradást nem veszélyeztető hasznosíthatósága érdekében a világörökségi területek kezelési
tervét a Kormány rendeletben hirdeti ki. A világörökségi kezelési terv egyeztetésébe az érintett helyi
önkormányzatokat be kell vonni.
Amennyiben a világörökségi területen vagy a várományos területen országos vagy helyi jelentőségű
védett természeti terület is van, a világörökségi kezelési tervet a védett természeti területre
vonatkozó természetvédelmi kezelési tervvel összhangban kell elkészíteni.
A világörökségi kezelési terv – a törvény szerint - tartalmazza:
 a világörökségi helyszín pontos lehatárolását,
 a helyszín kiemelkedő egyetemes értékeinek összegzését,
 a kiemelkedő értékek megőrzésének, fenntartásának és bemutatásának célkitűzéseit,
stratégiáját;
 a kiemelkedő egyetemes értékek megőrzésével kapcsolatos teendőket, így különösen a
területet érintő kezelési módokat, továbbá a kulturális örökség védelméről jogszabályok
alapján fennálló védettségből, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló
jogszabályból eredő korlátozásoknak és tilalmaknak a világörökségi terület sajátosságaira
figyelemmel megállapított részletes leírását;
 amennyiben a világörökségi területen lévő védett természeti területen természetvédelmi
kezelési terv van hatályban (a Fertőtáj ilyen világörökségi terület) az abban foglalt, a
kiemelkedő egyetemes érték vagy a kiemelkedő érték védelmét biztosító természetvédelmi
kezelési előírásokra történő utalást;
 valamint a világörökségi terület finanszírozási igényét megalapozó sajátos körülményeket,
előírt használati módokat, tevékenységeket.
A világörökségi kezelési tervben foglaltak figyelembevételével kell
 a világörökségi helyszínt érintő területrendezési tervet, valamint a területfelhasználás rendjét
és a területhasználat szabályait érintően a helyi településrendezési eszközöket felülvizsgálni,
(szükség esetén módosítani), összhangba hozni,
 a világörökségi terület természeti és kulturális örökségi értékeit érő káros hatások
bekövetkezését megelőzni,
 a káros hatásokat elhárítani, csökkenteni;
 valamint a világörökségi területet érintő bármely változtatást (különösen fejlesztést,
felújítást, helyreállítást) végezni.
A világörökségi kezelési tervet – a törvény szerint - szükség szerint, de legalább hétévenként felül kell
vizsgálni.
A Fertő / Neusiedlersee kultúrtáj világörökségi helyszínre vonatkozó első kezelési terv (az osztrák
féllel közös tervezésben): Fertő/Neusiedlersee Világörökségi Terület Kezelési Terve (Bécs, Budapest,
Eisenstadt, Fertőd, 2003. november; - készítették: Stadtland / AVL – Vienna; VATI KHT – Budapest) A
most készülő kezelési terv a korábbi dokumentum magyar oldali felülvizsgálata és módosítása, amely
az időközben elfogadott világörökségről szóló törvény valamint a kezelési terv készítésének tartalmi
követelményeiről és elfogadása módjáról szóló 315/2011 (XII. 27) kormányrendelet
figyelembevételével készül.

