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Bevezető

Tokaj-Hegyalja történelmi borvidék világörökségi kultúrtáj Megalapozó Dokumentációja (MAD) és
Kezelési Terve (KET) a világörökségi kezelési tervről, a világörökségi komplex hatásvizsgálati dokumentációról és a világörökségi várományos helyszínekről szóló 315/2011. (XII.27.) Kormányrendelettel összhangban készült el. A két dokumentum véleményezési változatát a Város-Teampannon
Kft. munkatársai által irányított, 20 főt meghaladó szakértői csapat a terület léptékéhez és komplexitásához képest rendkívül rövid idő alatt, 72-72 nap alatt készítette el.

Tokaj-Hegyalja történelmi borvidéke 2002 óta világörökségi terület, 2012 óta az ország első és jelenleg még egyetlen történeti tájjá minősített térsége, a 27 település teljes közigazgatási területével műemléki védelem alatt áll. A példátlanul előremutató döntés rendkívül összetett
feladathalmazt ró mind a sokszínű térségi–helyi (72,5 ezer lakos, vállalkozók, kistermelők, bebírók),
mind pedig a nagyszámú intézményi és államigazgatási szereplőre.
A MAD/KET tervezés ideje alatt számos országos szintű döntés született, melyek a térség legújabb
felívelő fejlődési korszakát erősítik, sok tekintetben gyarapítják az intézményrendszert és annak
feladat–felelősségi körét úgy, hogy emellé források is kerülnek. E folyamatban különös jelentőséggel bír a gondnokság működése, a borvidék kiemelt térséggé nyilvánítása és a tokaji borvidék Fejlesztési tanács felállítása. Ezek a fejlemények arra buzdítják a szereplőket, hogy vegyék
komolyan azt a történelmi lehetőséget, ami a csillagok kedvező állásának köszönhetően kirajzolódik Tokaj-Hegyalja életében. A történeti táj kulturális és – szerencsés egybeeséssel – gazdasági
adottságai biztos alapot jelentenek ahhoz, hogy rendszerbe szervezett térségi, terület- és szakpolitikákkal egy nem előzmény nélküli, de történelmi jelentőségű megújulás létrejöttét segítsük. A
megújulás egyik eszköze a jelen Kezelési Terv, önmagában egy rendezett papír/információ halom,
amely csak a Fejlesztési Tanács, a megye, a Forster Központ, a Gondnokság, a megújult Kutatóintézet munkája és az általuk irányítottan kidolgozandó részletesebb kataszterek, rendezési és fejlesztési tervek, operatív programok, intézkedési tervek együttesével képes a megőrzés – a
fenntartható megújulás teljes körű és hatékony eszközévé válni.

A KET birtokában, haladéktalanul el kell kezdeni dolgozni a kezelési kézikönyvön, az intézmények
hálózatba szervezésén és a térségre vonatkozó területrendezési terven (módosításán). Ezek a
legsürgetőbb feladatok, amelyeken keresztül megszületnek azok az eszközök, melyek a fejlesztési
források tervezett és összehangolt, magas hatékonyságú felhasználását biztosítják. A zsugorodó,
társadalmi depressziót megélő térség rendkívül érzékeny minden beavatkozásra, beáramló támogatásra, azok hasznossága, hatékonyságának mértéke a szereplők együttműködésén, szándékaik
összehangolásán, érdekeik kölcsönös tiszteletben tartásán múlik. A KET ebben a szövevényes virtuális térben és érdekhálózatban elsősorban a tényleges kezelési rendszer felépítésére fókuszál,
a mégoly fontosnak tűnő részszempontok sokaságának és érvényességének elfogadása mellett.
Világosan kell azonban látni, hogy a meghatározó szereplők szempontjai és érdekei csak részlegesen érvényesíthetők egy Kezelési terv kompetencia-körében. A térség jövőjét megalapozó másik
nagyfontosságú tervdokumentum a bor-VidéK tokaj-hegyalja nemzeti program. A kettő csakis
szinergiában, egymás összefüggésrendszerében adhat választ a térség legfontosabb kihívásaira.

A Tokaj-Hegyalja történelmi borvidék kultúrtáj világörökségi terület világörökségi kezelési terve
nem értelmezhető egy szűken vett – általános tartalmi követelmények szerint elkészítendő dokumentációnak. Ebben a térségben nemcsak a korábbi generációk által felhalmozott fizikai és kulturális örökség kincsesházát kell megőrizni és fenntartani–bemutatni. Az értékhordozók leírásában
kiemelkedő az alkotóelemek azon együttese, amely a térség már-már kódolt megújuló képességével függ össze. A KET-nek ezért kiemelt feladata volt – a közvetlen megőrzési–fenntartási és
bemutatási menedzsment tevékenységek meghatározása mellett – a folyamatok alakítására olyan
hatást kifejteni, aminek eredményeként a térségi szereplők és intézmények számára belső – szívből
jövő – üggyé válik a megőrzés.
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A térség új aranykorához szükséges az állami támogatások nagyobb aránya, ez azonban ép ésszel
nem állandósítható. Itt, a borvidék történeti táján olyan adottságok és készségek-képességek vannak, újulnak meg, amelyek, ha teret kapnak, képesek magas szintű értékteremtő munkával, külső
források nélkül is visszaadni a kivételes támogatásokat a helyi és a nagyobb közösség számára. A
KET tehát jelzi, hogy nagy szükség van a térség folyamatait koordináló, egyensúlyban tartó felelős
fejlesztési stratégiára, amely a korábbi koncepciók és tervek, valamint az új, középtávra szóló felsőbb szintű dokumentumok alapján meghatározza a beáramló támogatások, pályázati források és
más eszközök valóban hatékony, rendszerbe szervezett – azaz a pillanatnyi ötleteken, lokális érdekeken felülemelkedő, a térség egész közössége érdekében történő – felhasználásának rendszerét
és kereteit.

A KET filozófiája ezért egybeesik a borászok által is követett úttal. Röviden összefoglalva: hagyományőrző modernizáció. E jelszószerű kifejezés jól tükrözi a borvidék sokrétű örökségét, megújuló
erejét és ciklusait, persze beleértve a kevésbé sikeres időszakokat is. Ez a térség, az itt élők, és a
minta ereje nagyobb türelmet igényelne. Azért is szükség van több időre, sok egyeztetésre, a beérkező javaslatok mérlegelésére, mert, ha elhisszük – elhiszik, hogy a hagyományőrző modernizáció az itteni út, akkor ezt csak a helyiekkel közösen felépített eszközrendszerrel lehetséges
megvalósítani.

Megalapozó dokumentáció és Kezelési terv vezetői összefoglalója
A Megalapozó dokumentációban rögzített, nagy volumenű adatgyűjtő, helyzetfeltáró és elemző
munka rámutatott, hogy a példátlan értéksűrűség és a rendszerváltás után ismét beigazolódni látszó megújulási képesség alapján Tokaj-Hegyalja mindenekelőtt egy unikális társadalmi–gazdálkodási–kulturális mintaként értelmezhető. Ennek megőrzése, működőképességének,
életképességének folyamatos biztosítása és minél szélesebb körben történő közkinccsé tétele kiemelt felelősségünk. E rendszer nemcsak a meglévő értékeivel való gazdálkodásra, hanem – mint
a történelmi folyamatok bizonyítják – alkalmazkodása folytán újabb értékek megteremtésére is
képes.

A világörökségi cím, az örökséggel való gazdálkodás kötelezettsége ugyanakkor egyedülálló esélyt
kínál egy korszerű, nagy rezilienciájú komplex tájgazdálkodási borvidéki modell újraépítésére a
21. század elején. A kiemelkedő egyetemes érték megőrzésének fundamentuma kétségtelenül a
tokaji bor, de a világörökségi cím a kultúrtájnak, a Kiemelkedő Egyetemes értéket hordozó, a történeti tájjá nyilvánító 5/2012 (II.7.) NEFMI rendeletben foglaltaknál messze komplexebb attribútumkészlet koherenciájának, integritásának, szinergiájának szól. A MAD fontos megállapítása, hogy
a világörökségi terület helyszíneit és védőövezetét nem lehet eltérően kezelni. Fő vonalaiban egységes, a 27 település teljes területére kiterjedő kezelési rendszerben szükséges gondolkodni.
Ugyanakkor a differenciált megközelítés elengedhetetlen, a határvonalakat kezelési eszközöktől,
irányoktól, módszerektől függően különféleképpen, az egyes értékcsoportoknak megfelelően szükséges kijelölni.

Tokaj-Hegyalja történelmi borvidék kultúrtáj a mintegy kétmillió lakosú – Kassa, Miskolc, Munkács,
Nyíregyháza, Ungvár, illetve a közvetett hatású Debrecen, Nagyvárad, szatmárnémeti alkotta – városhálózati csomópont földrajzi súlypontjában elhelyezkedő „kulturális erőtér”. értékhordozói (attribútumai) mennyiségük és minőségük tekintetében is tekintélyt parancsolóak. Az értékhordozók
rendszere rendkívül összetett, előfordulási területük pedig a világörökségi terület egészére, vagyis
a részhelyszínek területén túlra is kiterjed, életszerűen változó sűrűségben, összetételben és megőrzési állapotban.
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Az értéksűrűséget jól mutatja a világörökségi terület 10 %-át elérő, 11 ezer hektár szőlőkataszteri
dűlő (noha ma kevesebb mint 6 ezer hektár művelt szőlőként), az értékleltárban bemutatott 8000
hektárnál is több védett természeti terület, a kultúrtáj csaknem egészét érintő Natura 2000 hálózat, a különleges táj változatos településein található 183 egyedi műemlék, műemléki jelentőségű
terület, műemléki környezet, a 22 védett és több száz ex lege védett régészeti lelőhely, a 40-nél
több múzeum, gyűjtemény, kiállítóhely, tájház, kézműves központ, alkotóház, művésztelep, a 19
zsidó örökségelem, a 28 hagyományőrző rendezvény. Igen hiányosak az ismeretek a térség legunikálisabb értékcsoportjáról, a több ezer elemből álló pincerendszerekről. A következő hét év kiemelkedő feladata a kezelési célú értékleltárak kidolgozása és a megőrzési állapot
nyomonkövetéséhez (monitoring) szükséges feltételek megteremtése, a leginkább veszélyeztetett értékhordozók fennmaradásának biztosítása és a fenntartó örökséggazdálkodás rendszerének felépítése.

Az elmúlt 20 év kedvező folyamatai, az elérhetőség javulása, a jelentős tőkebeáramlás, a magas
minőségű borok megalkotása, a 21. századi technológia és építészet, az infrastrukturális ellátottság
és a környezetminőség javulása ugrásszerű modernizációt eredményeztek több szegmensben is.
Erőteljes és alkotó együttműködés van kibontakozóban az innovatív tudást importáló borászok között a működőképes borvidék érdekében, a hegyközségek stabilizálódni látszanak. számos tekintetben azonban stagnálás, zsugorodás, visszaesés jellemzi a térséget. Nem nőtt a szőlőterületek
nagysága, a foglalkoztatás radikálisan csökkent, nem sikerült a struktúraváltás. A népesség 1980
óta 20 %-kal csökkent és jelentős mértékben elöregedett, az elmúlt ciklusok fejlesztései sok esetben fenntarthatatlannak bizonyuló, egymással versengő új kapacitások kiépüléséhez vezettek. E
fejlesztési gyakorlat folytatása akadálya a távlatos gazdálkodásnak, és ezzel a világörökség megtartásának.

A fejlesztési források és az intézményrendszer egyes szegmensei erős centralizálódást mutatnak,
a közszféra helyi szereplőinek súlya, szerepe folyamatosan csökken. Eközben a kiemelkedő egyetemes érték részét képező kisebb múzeumok hálózata a fenntarthatóságot veszélyeztető mértékben szétaprózódott.

A KET prioritásként kezeli a fenntartható örökséggazdálkodás eszköz- és intézményrendszerének
valamint humán erőforrás feltételeinek kialakítását, különös tekintettel a nélkülözhetetlen szerepű önkormányzatok és a borászok közötti együttműködés rendszerének felépítésére.
A MAD alapját a Világörökség egyezmény végrehajtását szolgáló 28 területi vonatkozású dokumentum (Felterjesztés, korábbi Kezelési terv, bizottsági határozatok, hatástanulmányok stb.) képezte. A kezelés jogszabályi kereteire vonatkozóan összesen 137 országos hatályú és 53 helyi
döntésen alapuló joganyagot gyűjtöttek össze a tervezők, tematikusan és joghierarchia szerint
rendszerezve. A tematikusan és szerzők szerint rendszerezett szakirodalom-leltár 626 címet tartalmaz. A fogalomtár 170 tematikusan csoportosított címszót definiál jogszabályok, UNEsCO dokumentumok, valamint tudományos kutatások alapján.

A 400-nál is több szervezetet tartalmazó partnerlista a kiemelt partnerek mellett a települési és
nemzetiségi önkormányzatok, minisztériumok és államigazgatási szervek, háttérintézmények, járási
hivatalok, állami tulajdonú vállalatok, szakmai szervezetek, TDM-ek, kulturális és oktatási intézmények, civil szervezetek, továbbá mintegy 200 borász, bányavállalkozó és erdőgazdálkodó elérhetőségét tartalmazza. A háttéranyagok között helyet kapott a bányák teljes körű katasztere, a
vízgazdálkodás és erdőgazdálkodás leíró adatai, a tájhasznosítás, a területhasználat és felszínborítás változásának bemutatása, a szennyezett (kármentesítési) területek. A Leíró munkarész egy
száz tételt meghaladó, az egyes események jelentőségét is azonosító kronológiára épül. A kétkötetes dokumentáció 32 saját szerkesztésű térképet tartalmaz, továbbá a megyei és az Országos
Területrendezési Terv térségre vonatkozó tervlapjaiból készült kivágatok, adattáblák, grafikonok,
diagramok segítik a kivételes örökségegyüttes bemutatását.
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A gördülékeny munkavégzést nagymértékben akadályozták az információkhoz való hozzáférés
nehézségei. A késve, vagy hiányosan átadott, jogosultsági korlátokra, adatvédelmi okokra hivatkozva visszatartott információk, az időközben megváltozott jogszabályok miatt a korábbinak akár
tízszeresét jelentő költsége miatt gyakorlatilag hozzáférhetetlenné vált - közpénzből létrehozott adatbázisok esetenként jelentős többletmunkát eredményeztek, a mélyebb elemzések elkészítését
igen nehézkessé tették. E problémák fennmaradása a Világörökségi Gondnokság munkáját reménytelenül nehézzé, és mindenekelőtt rendkívül költségessé fogják tenni a következő években, ezért
a KET tervezői az ilyen jellegű akadályok elhárítását prioritásnak tekintik. Tokaj-Hegyalján már
jóval a MAD készítése előtt megfogalmazódott egy Tokaji Tudástár (TTT) megteremtésének igénye.
Ehhez, a fenti leltárokon és bibliográfiákon túl egy 5 gigabyte terjedelmet meghaladó méretű digitális állománnyal is hozzájárulnak a tervezők.

A munka során a tervezők napi kapcsolatban álltak a Világörökségi Gondnokság munkatársaival
csakúgy, mint a Tokaj-Hegyalja Programirodával. 2013 november-2014 január folyamán megrendezett célcsoportos fórumokon számos szereplő ismerhette meg a MAD és a KET egyeztetési változatainak tartalmát.
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1. azonosító adatok

1.A. táblázat: A világörökségi terület megnevezése



 





* A jelenlegi elnevezés a Bizottság 27COM 8C.2 döntése óta van hatályban. A felterjesztés és a bejegyzés „Tokaji borvidék történeti
kultúrtáj” elnevezéssel történt.

1.B. táblázat: A világörökségi terület földrajzi azonosítása





* Az egyes helyszínek koordinátáinak forrása a Forster Központ által 2013 szeptemberében elkészített vektoros lehatárolás.

1.C. táblázat: A világörökségi területhez tartozó helyszínek azonosítása
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1.D. táblázat: a világörökségi terület határai
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A világörökségi terület egésze Borsod-Abaúj-Zemplén megye területén található, azon belül a 1.A.
táblázatban felsorolt járások területét részlegesen érinti. A táblázatban felsorolt 27 település közigazgatási területét a világörökségi terület teljesen lefedi, más településeket nem érint. A világörökségi terület egyúttal azonos a szőlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási
bizonyítványok kiadásának rendjéről szóló 127/2009. (iX. 29.) FVM rendelet 1. számú mellékletében megállapított tokaji borvidék településeinek közigazgatási területével, továbbá a Tokajhegyaljai történelmi borvidék történeti tájjá nyilvánításáról szóló 5/2012. (ii. 7.) neFMi rendelettel
megállapított történeti tájjal.
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2. Kiemelkedő egyetemes érték összegzése

A KEé összegzése a Részes államok által az előírásoknak megfelelő tartalommal és eljárás mellett
elkészített és az unesco Világörökség bizottság által jóváhagyott dokumentum (2.1 alfejezet).
A dokumentum ennek megfelelően csak a bizottság jóváhagyásával módosítható.
A KEé összegzése a világörökségi helyszín és védőövezet (továbbiakban világörökségi terület) főbb
paramétereinek megadása mellett (lásd Rövid leírás) a Világörökség Bizottság által jóváhagyott
kritériumoknak megfelelően igazolja a terület világörökségi státuszának indokoltságát (Lásd: A felvétel során elfogadott kritériumok kifejtése; Az integritás megállapítása; A hitelesség megállapítása c. fejezeteket). Végül kötelező, tehát a bizottság által számon kérhető érvénnyel elvárásokat
fogalmaz meg a védelmet és a kezelést illetően (Lásd Védelmi és Kezelési elvárások).
Az elmúlt időszak intézkedéseinek köszönhetően több elvárás már teljesült (pl. Gondnokság felállása), továbbá a MAD és a KET kidolgozása során néhány pontatlanságra fény derült. Ezért a KET
részeként egy módosítási javaslat került megfogalmazásra, melyet a KET Alátámasztó munkarész
c. kötet tartalmaz.

A KEé összegzése kiegészült az értékhordozók (attribútumok) megállapításával (2.2. alfejezet). A
KET alkalmazásának feltétele az értékhordozók Ket-ről szóló kormányrendeletben történő tételes
jóváhagyása, illetve azzal összhangban a történeti tájjá nyilvánító miniszteri rendelet módosítása-kiegészítése. A KET Alátámasztó munkarész c. kötetben felsorolt példák az értelmezés megkönnyítéséül szolgálnak.
Az egyes értékhordozók kifejlődése élő-működő kultúrtájak esetében hosszabb idő alatt történik.
E folyamat során környezeti-társadalmi-gazdasági kölcsönhatások sokfélesége formálja magát az
értékhordozó(ka)t, melyek egymással és tágabb környezetükkel is szimbiózist alkotnak. Ez a viszony
időben változó, esetenként dinamikus, más korszakokban alvó állapotban van jelen. A többszörös
rétegzettség, átfedés és számosság miatt Tokaj-Hegyalja esetében az értékhordozók megállapítása
tematikus csoportokba rendezve történik, egyes értékhordozók akár több csoporthoz is tartozhatnak.
szintén kiegészült a KEé összegzés a megőrzési stratégia világörökségi terület egészére történő
kiterjesztése és az értékhordozó alapú differenciálás elveinek kifejtésével (2.3. alfejezet). A KEé
összegzés pontosítása során ezeket az elveket is szükséges figyelembe venni.

2.1. az unesco ViLágÖrÖKség bizottsága áLtaL eLFogadott tartaLoM

2.1.1. rÖVid LeÍrás
A Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék kultúrtáj 2002-ben nyert felvételt az UNEsCO Világörökségi
listára. A világörökségi terület Magyarország északkeleti részén, a Zempléni-hegység lábánál, a
Bodrog folyó mentén, illetve a Bodrog és a Tisza összefolyásánál található. A világörökségi helyszín
és védőövezete 27 település közigazgatási területét fedi le összesen 88.124 hektár kiterjedéssel
(világörökségi helyszín 13.245 hektár + a helyszín védőövezete 74.879 hektár). A táj képe és szerkezete, a tájkarakter az évezredes, ma is eleven, borászati kultúrával kölcsönhatásban formálódott.
A borvidék 1561 óta dokumentált története bizonyítja, hogy a szőlőtermelés és az aszú bor készítése évszázadokon keresztül a „három sátorhegy” (a tokaji Kopasz-hegy, az abaújszántói sátorhegy és a sátoraljaújhelyi sátor-hegy) által meghatározott háromszögön belül zajlott. A borvidék
lehatárolásának jogi alapját IV. Károly császár (III. Károlyként magyar király) rendelettel teremtette
meg, amikor 1737-ben Tokaj-Hegyalját, a világon az elsők között, zárt borvidékké nyilvánította.
A Tokaji Borvidék különleges klimatikus és környezeti adottságai, így a vulkanikus lejtők és vizes
élőhelyek együttese, amelyek különleges mikroklímát eredményezve elősegítik a szőlőszemek
aszúsodását okozó Botrytis cinerea nemespenész megtelepedését, továbbá a környező tölgyerdők
jelenléte, egyedülállóan alkalmassá tette a területet a szőlőművelésre és a borkészítés egy egyedülálló formájának kialakulására. A környezeti tényezők e különleges kombinációja kultúrát teremtett, lehetővé téve a hegyaljai szőlőbirtokok, falvak, kisvárosok és a többnyire vulkanikus
hegyek kőzeteiben kézi munkával vájt történelmi pincerendszerek kialakulását, amelyek közül a
Tarcalon található Könyves Kálmán pince 1110 óta ismert. Tokaj-Hegyaljára két fő pincetípus jel-
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lemző: a vágott vagy lyukpince, illetve az ásott pince. A tokaj-hegyaljai lakosság társadalmi-kulturális, etnikai és vallási sokszínűsége, nem utolsó sorban pedig a tokaji aszú különleges hírneve is
hozzájárult a térség gazdag és sokszínű kulturális örökségének kialakulásához.

2.1.2. a FeLVéteL során eLFogadott KritériuMoK KiFejtése
(iii) kritérium
A Tokaji borvidék a világon egyedülálló, több mint ezer éves szőlészeti-borászati hagyományt testesít meg, amely a mai napig lényegét tekintve változatlan formájában maradt fenn.
(v) kritérium
A teljes Tokaji borvidék, beleértve a szőlőbirtokokat, a nagy múltú településeket és a történelmi
pincerendszereket, eleven formában jeleníti meg a hagyományos földhasználat egy különleges
formáját.

2.1.3. az integritás MegáLLapÍtása
A kiemelkedő egyetemes érték attribútumai kielégítően épek. Ilyenek a különleges szőlőművelési
módot lehetővé tevő környezeti tényezők (földtani, felszínalaktani, vízrajzi és klimatikus viszonyok),
a történelmi szőlőbirtokok (dűlők, terroirok), a nagy múltú települések hálózata, az etnikai sokszínűséget tükröző gazdag kulturális örökség, a pincék és a szőlészeti-borászati kultúrához kapcsolódó egyéb, a tájkaraktert meghatározó építmények (teraszok, támfalak, szárazon rakott
kőkerítések, víztározó medencék stb.) gazdag változatossága. Jóllehet a jelenlegi világörökségi
helyszín a kiemelkedő egyetemes érték attribútumainak legtöbbjét magába foglalja, szükséges a
helyszín és a védőövezet viszonyának, illetve a védőövezet külső határainak a felülvizsgálata. A
hagyományos földhasználat a változó gazdasági viszonyok közepette is élő formájában fennmaradt.
Hosszabb távon a vizes élőhelyek visszaszorulása, a beépített területek terjeszkedése, illetve a klímaváltozás jelenthetnek veszélyt a terület kiemelkedő egyetemes értékeire.

2.1.4. a hiteLesség MegáLLapÍtása
Az évszázadok során gyakran ismétlődő háborús események és tűzvészek a terület épített örökségének jelentős részére hatással voltak; épületeket romboltak le, építettek újjá vagy újítottak fel.
Az elmúlt fél évszázad helyreállítási munkáit a nemzetközi megőrzési és helyreállítási követelmények szigorú betartásával, a Velencei Kartával összhangban végezték, ennek köszönhetően a fennmaradó történelmi épületek hitelességének szintje teljes mértékben megfelel a Működési
Irányelvekben foglaltaknak. A történelmi települések megőrizték alapvető települési szerkezetüket
és egymással valamint a tájjal való kapcsolatrendszerüket. A Tokaji borvidéken élők több, mint
ezer éve foglalkoznak szőlőműveléssel és borkészítéssel. Az ennek nyomán kialakult táj, a híres
Tokaji Aszú készítése és értékesítése köré szerveződő városokkal, falvakkal, lényegében a kezdetektől változatlan megjelenési formában maradt fenn.

2.1.5. VédeLMi és KezeLési eLVárásoK
A teljes világörökségi helyszín és védőövezete a Kulturális örökségről szóló törvény alapján 2012.
február 12-étől jogi védelmet élvez, mint történeti táj, ennek értelmében a helyszínre vagy annak
védőövezetére hatással levő jelentős beavatkozások csak a Borsod-Abaúj-Zemplén-megyei Kormányhivatal Járási építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala szakmai útmutatásai alapján végezhetők.
A történeti táj védettség célja a történelmi épített környezet és a természeti környezet megóvása,
a hagyományos földhasználat módok megőrzése és mindezen értékek fenntartható hasznosítása.
A védett terület mintegy 61%-a része a Natura 2000 hálózatnak, így közösségi jelentőségűnek nyilvánított természeti területként uniós védelem alatt is áll. A területen nagy számban vannak egyedileg védett műemlékek, továbbá számos védett természeti terület található a világörökségi
helyszínnel, illetve annak védőövezetével teljes vagy részleges átfedésben.
A világörökségi helyszín tulajdonviszonyait mindenkor a változatosság jellemezte: a kisméretű szőlőbirtokokat magánemberek tulajdonában találjuk, de léteznek önkormányzati, egyházi, és állami
tulajdonú területek, illetve jelentősek a magáncégek által birtokolt nagy szőlőterületek. E sokszínű
birtokviszony-rendszer a világörökségi helyszín jellegzetes vonása, ugyanakkor a kezelés szempontjából komoly kihívást jelent.
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A világörökségről szóló 2011. évi törvény alapján kezelési terv fog kormányrendeletként hatályba
lépni, amelyet hét évente felül kell vizsgálni.
A területi főépítészből és az általa megbízott tagokból álló tájegységi tervtanács elősegíti a helyszín
értékeihez alkalmazkodó, színvonalas építési fejlesztések megvalósítását. A világörökségi kezelő
szervezet (gondnokság) kultúráért felelős miniszter által történő kijelölése folyamatban van – összhangban a világörökségről szóló törvényben foglaltakkal. Az új kezelési terv és a kezelő szervezet
révén átlátható irányítási struktúrák jönnek létre, melyek keretében világosak a felelősségi viszonyok, az eltérő érdekek manifesztálódhatnak és megteremtődnek a különböző szereplők közötti
együttműködés intézményes keretei és módozatai.
A világörökségről szóló törvény alapján biztosított lesz a helyszín állapotának, csak úgy, mint fenyegetettségének és a megőrzési intézkedéseknek a követő-figyelése (monitoring), melyről rendszeres jelentés készül az Országgyűlés számára. A szőlőművelés és borkészítés, valamint az ezekhez
kapcsolódó ágazatok mindig is a térség gazdasági motorjai voltak, ezért a világörökségi kezelés átfogó célja az ezekhez szükséges környezeti, társadalmi és gazdasági feltételrendszerek fenntartása
és megerősítése. Az élő kultúrtáj továbbra is az itt élő közösségek fenntartható fejlődésének erőforrása kell, hogy legyen.
A világörökségi kezelési terv véglegesítése és elfogadása után, a helyszín integritásának növelése,
valamint a terület megfelelő védelmének biztosítása érdekében, aktuálissá válhat a helyszín és
védőövezete határvonalainak felülvizsgálata.. A felülvizsgálat során figyelembe kell venni azokat
a kihívásokat, melyeket a vizes élőhelyek átalakulása, a beépített területek növekedése, valamint
a globális környezeti problémák, így a klímaváltozás jelentenek. A kőbányák és más ásványianyagkitermelő iparágak kiemelkedő egyetemes értékre gyakorolt hatásainak átfogó vizsgálata és hatáselemzése kiemelt fontosságú feladat. Alapos, stratégiai megközelítés szükséges a közlekedés
szabályozásához és kezeléséhez, valamint az útépítések és –felújítások tervezéséhez. Összhangban
az UNEsCO Világörökség Bizottság döntéseivel, a magyar és a szlovák kulturális örökségvédelmi
hatóságok együttműködésére alapozva meg kell vizsgálni a világörökségi helyszín védőövezete határon átnyúló kiterjesztésének lehetőségét.

2.2. értéKhordozóK (attribútuMoK)

2.2.1. értéKhordozó-csoportoK Meghatározása

1. „Ezeréves”, folytonos megújulásra képes szőlészeti-borászati kultúra;

2. A 13. századtól folyamatosan épülő pincék, pincerendszerek egyedülálló sűrűsége, a több ezer objektumból álló pince együttes;

3. Az egykori mezővárosok láncolatára épülő településhálózat települési, építészeti, tárgyi öröksége;

4. Karakteres tájképi együttesek, melyek a sok évszázados tájhasználat, a földtani
és felszínalaktani adottságok, valamint az élővilág szinergiájának leképeződései;

5. Az élő és élettelen természeti értékek, azaz a biológiai, a földtani-felszínalaktani
és a vízrajzi értékek rendkívüli diverzitása;
6. A kultúrák évezredes egymásra rétegződését tükröző gazdag régészeti emlékanyag;

7. A több száz éve zajló kutatási, gyűjtési, művészi alkotó, mítosz- és hagyományteremtő tevékenység eredményeinek páratlan gazdagsága.
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2.2.2.

értéKhordozó csoportoK KiFejtése

1. „ezeréVes”, FoLytonos MegújuLásra Képes szőLészeti-borászati KuLtúra

• Tokaj-Hegyalja természeti erőforrásai, melyek az unikális szőlészeti-borászati kultúra és annak
szerves részét képező építészeti és szellemi örökség kialakulásához és fennmaradásához elengedhetetlenek: a termőtalaj alapkőzeteként, a pincerendszer befogadójaként és építőanyagaként is
szolgáló vulkanikus kőzet, az ásványi anyagokban gazdag termőtalaj, a kedvező viszonyok és a különleges mezoklíma által kialakult termőhelyek; az aszúsodást biztosító Botrytis cinerea és a pincék
falán kialakuló Cladosporium cellare; a hordókészítés faanyagául szolgáló és a sajátos mezoklímához is hozzájáruló zempléni kocsánytalan tölgy; a pincék kialakítását felkínáló és az építés alapanyagául szolgáló vulkanikus kőzetek;
• a változatos méretű és tulajdonviszonyú szőlőbirtokok rendszere, a kisparcellás szőlőhegyektől
az üzemi méretű szőlőbirtokokig, természeti adottságokhoz illeszkedő, rendkívül változatos dűlők
rendszere;
• a szőlő és borkultúra kivételes minőségét biztosító, sok évszázados (ön)szabályozó és eredetvédelmi intézményrendszer folytonossága, mely nemcsak jogszabályokban, hanem számos helyi kezdeményezésben is tovább él;
• a hagyomány, illetve az agrotechnikai és borászati technológiai innováció szinergiájára épülő
termesztési és borászati technológiák és eszközök, a szőlőtermesztés és a borkészítés hagyományos tokaji borvidéki eszközkészletének muzeális gyűjteményei, muzeális borok gyűjteményei;
• a szőlőfajták behatároltsága ellenére a természeti adottságok következtében a borminőségek
igen nagy változatossága, különös tekintettel a legmagasabb minőségű tokaji borokra;
• a tájkaraktert meghatározó történelmi borházak, a sajátos szőlőhegyi történeti tájelemek gazdagsága: kőfalak (kőgátak, bástyák), lépcsők (garádicsok), kőrakások (kősáncok), vízárkok, utak,
liktorvermek, szőlőhegyi szakrális kisemlékek, az egykori parcella és birtokhatárokat jelző, törpemandulával benőtt kőgarádok;
• a kiváló kortárs építészeti alkotásnak minősülő modern borházak, melyek egyúttal nagyléptékű
tájépítészeti alkotások is;
• a több mint száz éves múlttal rendelkező szőlészeti-borászati kutatás és szakképzés helyi intézményei: a helyben felhalmozott tudás, tapasztalat, kísérleti ültetvények, az esetenként tájrégészeti
módszerekkel összegyűjtött ritka történeti szőlőfajták génbankjaként szolgáló fajtagyűjtemény.
2. a 13. századtóL FoLyaMatosan épüLő pincéK, pincerendszereK egyedüLáLLó sŰrŰsége, a tÖbb ezer objeKtuMbóL áLLó pince együttes
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• többségében hozzáadott építőanyag nélkül, a vulkáni tufába vagy löszbe (Tokaj-hegy) vájt, vágott
pincék;
• az egyedülálló sűrűségben és változatos megjelenési formában fennmaradt pincék négy alaptípusa: az egyágú (paraszt) pince, a főtengelyre felfűzött celláspince, az egymással párhuzamosan
futó ágakból álló pince, valamint a pinceágak és az eltérő pinceszintek összekötéséből kialakult
labirintuspince, az ún. pincerendszer (az építés technológiája és eredete szerint fúrt/vágott/vájt
keleti jellegű, illetve boltozott, épületek alatti nyugati jellegű pincék kettőssége);
• a településeken belül található nagyméretű pincerendszerek, közvetlenül a települések határában kiépült pincesorok, pinceutcák;
• a kőzetben kiépült pincék borérlelésre, bortárolásra kiválóan alkalmas páratartalma, hőmérséklete, a sajátos, egyedi mikroklímát szabályozó pincepenész (Cladosporium cellare);
• máig tartó történelmi folytonosság: pincék, pincerendszerek (XIII-XVIII. sz.), borházak (XVI-XX.
sz. eleje), új, korszerű szőlőfeldolgozók, pincészetek (XX. sz. vége XXI. sz. eleje).
3. AZ EGYKORI MEZŐVÁROSOK LÁNCOLATÁRA ÉPÜLŐ TELEPÜLÉSHÁLÓZAT TELEPÜLÉSI, ÉPÍTÉSZETI, TÁRGYI ÖRÖKSÉGE

• az Erdély és Felvidék, illetve Kárpátalja közötti kereskedelmi útvonalra szerveződő egykori mezőváros-hálózat és a rájuk épülő térszerkezeti értékek: páratlan sűrűség, intenzív, sokrétű tájhasználat, kompakt településtestek, közel azonos nagyságú mezőváros-karakterű mikroközpontok
láncolata;
• középkori szerkezetüket őrző hézagosan zártsorú, egyutcásból kinőtt településszövetek felvidéki
(kassai) mintákat követő orsós főterekkel, templom-együttesekkel, zeg-zugos, kisebb terekkel tarkított, a terepalakulatokat változatosan követő városias utca- és térhálózattal;
• az ország kiemelkedő értékű műemlékeinek sűrű csoportjai, amelyek mind történeti rétegzettségük, mind kulturális, műfaji és stiláris sokszínűségük miatt a kultúrtáj kiemelkedő elemei:
- a középkori eredetű egyházi emlékek;
- a középkori és reneszánsz eredetű világi emlékek: a várak, várkastélyok;
- a 18-19.-kora 20. századi építkezések emlékei: a mezővárosokban megtelepedő kereskedők
építkezései, több felekezet copf és későbarokk templomainak sora, barokk és klasszicista kúriák,
városi lakóházak és egyéb épített elemek (kőfalak, támfalak, szárazon rakott kőkerítések);
- a példaszerű kortárs felújítások és kiegészítések: borászatok, kulturális és városközponti együttesek;
• a kortárs építészeti kultúra emblematikus öröksége;
• a ma is élő, vagy ismeretanyagban, szókincsben, eszközkészletben, más emlékanyagban és kapcsolatrendszerekben részlegesen megőrzött hagyományos kézműves iparok;
• etnikai-vallási és néprajzi táji sokféleséget, illetve a társadalom rétegződésének sokszínűségét
őrző épített és szellemi kulturális örökség, tradíciók, hagyományteremtés, ezen belül kiemelkedő
jelentőségű:
- a holokauszt következtében elpusztult zsidó közösség emlékanyaga, mely nagyságrendje, színvonala, ismertsége tekintetében a Budapesten kívüli magyarországi zsidó kultúra legjelentősebb
öröksége; a máig élő német nemzetiségi kultúra; kisebb, de jelentős, balkáni (főleg szláv) ortodox
hagyomány és hatás emlékei;
- a kulturális sokszínűség fontos összetevője a külföldi és belföldi „bebíró birtokosság” rendszerváltás óta újjáéledt hagyománya;
- a helyi sajátosságokhoz adaptálódott urbánus kulturális sokszínűség szerves részét képező szín-
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házak, köz-, egyházi és magángyűjtemények;
• a tokaji bortermelés felfuttatásában, európai diadalútjának megalapozásában döntő szerepet
játszó Rákóczi dinasztia sokszínű, a világörökségi terület számos településén megtalálható épített
és szellemi öröksége.

4. KaraKteres tájKépi együtteseK, MeLyeK a soK éVszázados tájhasznáLat, a FÖLdtani
és FeLszÍnaLaKtani adottságoK, VaLaMint az éLőViLág szinergiájánaK LeKépeződései

• az egykor markáns „magassági övezetes” tájhasználati rendszer meglévő részletei: az erdővel
borított hegygerincek; cserjés; gyep; a domb- és hegyoldalakra telepített, síkság felé kitáruló szőlő;
a hegylábi részek gyümölcsösei; a síkságok és a Bodrog árterének természeti adottságokhoz igazodó szántó- és gyepgazdálkodása és vizes élőhelyei;
• a változatos domborzat számos pontról feltáruló együttese, fényszennyezéstől mentes nagy kiterjedésű tájrészletek hiteles tájképi feltárulása, a sajátos vízrajzi adottságoknak és mezoklímának
köszönhetően reggelenként ködbe burkolózó táj sejtelmes látványa;
• a differenciált tájföldrajzi meghatározottság következtében kialakult karakteres településtípusok:
az etnikailag és vallási tekintetben egyaránt sokszínű hegyaljai mezővárosok; a főleg magyarok
lakta Bodrog menti falvak; dél-zempléni, szerencs környéki falvak; a Zemplén belső hegyi falvai; a
peremhelyzetű kisvárosok;
• a település-táj kapcsolat: a települések többségének kompaktsága, a kevéssé sérült településszegélyek;
• kiemelkedő jelentőségű tájképi látványelemek és egyedi tájértékek egyedülálló sokfélesége, a
sajátos szőlőhegyi történeti tájelemek;
• egyes kiemelkedő földtani-felszínalaktani és egyéb természeti értékek, élőhely-csoportok évszakonként változó egyedülálló tájképi feltárulása;
• a területen nyilvántartott több mint 130 db forrás, 4 kunhalom és 8 földvár, melyek egyúttal a
tájrégészeti örökség részét is képezik;
• a területen hivatalosan nyilvántartott mintegy 450 egyedi tájérték tömegessége és változatossága.

5. az éLő és éLetteLen terMészeti értéKeK, azaz a bioLógiai, a FÖLdtani-FeLszÍnaLaKtani
és a VÍzrajzi értéKeK rendKÍVüLi diVerzitása

• hegyoldalak, vízpartok és fás legelők élőhelyeinek, társulásainak sokasága, változatossága;
• egykori várhegyek, felhagyott bányák területén kialakult különleges vegetáció és földtani értékek;
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• a területen előforduló, európai jelentőségű értékes madárfajok vonulási és/vagy fészkelő helyei,
a csak hazánk területén előforduló élőhelytípusok és fajok;
• a tájtörténeti jelentőséggel bíró miocénkori ősszőlő (Vitis Tokajensis) levelének lenyomata, génmegőrzés szempontjából kiemelkedő jelentőségű védett ligeti (ártéri) szőlő (Vitis Sylvestris) élőhelye;
• a térség különleges ásványokban, ősmaradványokban való gazdagsága.

6. a KuLtúráK éVezredes egyMásra rétegződését tüKrÖző gazdag régészeti eMLéKanyag

• A 13-16. századi magyar várépítészet emblematikus épületeinek lelőhelyei, 17 kiemelten védett
és 4 fokozottan védett emlék;
• Későbronzkori és koravaskori telepek, későbronzkori, vaskori, árpád-kori erődítések;
• a Bodrog-magasparton több kilométeren át húzódó, a rézkor egy szakaszának is nevet adó nemzetközi jelentőségű Bodrogkeresztúri kultúra;
• a térség történeti rétegzettségének bemutatásának gazdagítására alkalmas meglévő és potenciális régészeti bemutatóhelyek;
• a területen található régészeti közgyűjtemények és az egész területre kiterjedő gyűjtőkörrel rendelkező miskolci Herman Ottó Múzeum területről származó régészeti gyűjteménye;
• a régészeti örökség részének is tekinthetők a természetvédelmi oltalom alatt álló kunhalmok és
földvárak (tájrégészet);
• a kutatási területen a későbbi korokból származó – a seuso-kincshez mérhető jelentőségű és értékű – feltételezett bronz leletanyag (amely fokozottan veszélyeztetett);
• a Bodrogköz és Bodrog-magaspart ember és a táj szoros kapcsolatát őrző helynévanyaga;
• az őskori Európa kereskedelmében az egyik legfontosabb csereeszközt jelentő obszidián lelőhelye
és őskori bányászatának helyszínei, nyomai.

7. a tÖbb száz éVe zajLó Kutatási, gyŰjtési, MŰVészi aLKotó, MÍtosz- és hagyoMánytereMtő teVéKenység eredMényeineK páratLan gazdagsága

• Tokaj-Hegyalja történelmi borvidékhez köthető kutatások, adatbázisok, bibliográfiák, monográfiák és kutatási hagyományok egyedülálló mennyisége és folyamatos bővülése, a „Tokaj-Hegyalja
tudás” könyvtárnyi és egyre bővülő irodalma;
• a borvidékre vonatkozó legfontosabb hiteles történeti dokumentumok gyűjteménye a sátoraljaújhelyi volt Megyeháza épületében működő „Zempléni Levéltár”-ban;
• a borvidék területén működő (részben máshol már említett) muzeális gyűjtemények sokasága;
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• a térség meghatározó szerepe a modern magyar irodalmi nyelv megalapozásában és gondozásában;
• szőlészethez-borászathoz kapcsolódó hiedelemvilág, tradíciók, néprajzi szellemi értékek, szürethez kapcsolódó szokások, hagyományőrzés és -teremtés folytonossága;
• a Tokaj-hegy, a Tokaj-hegyaljai dűlők és a hozzájuk kapcsolható történelmi személyiségek különleges szimbolikus tartalmaira épülő kollektív emlékezet;
• a borvidék és borainak szerepeltetése, dicsérete a hazai irodalomban;
• Tokaj-Hegyalja és borainak szerepeltetése, dicsérete számos európai és tengerentúli költő, író,
utazó műveiben, mellyel a borvidéket az egyetemes kultúra részévé tették;
• az egykor itt élt és a térség felvirágoztatásában meghatározó szerepet játszó, elpusztított sokezres zsidó közösség értékteremtő munkájának élő emlékezete.

2.3. a KieMeLKedő egyeteMes értéK Megőrzési stratégiájánaK Kiterjesztése a ViLágÖrÖKségi terüLet egészére

Tokaj-Hegyalja történelmi borvidék kultúrtáj világörökségi terület kezelése nem irányulhat kizárólag a részhelyszínekre. A történelmi borvidék egységes kultúrtáj, ami kifejeződik a 27 település
teljes közigazgatási területét történeti tájjá nyilvánító 5/2012. neFMi rendeletben, ez biztosítja
a szükséges jogszabályi hátteret ahhoz, hogy a kezelés eszközeiben ne legyen különbség a helyszínen, illetve a védőövezetben lévő területeken.
A kezelési módok, tiltások, korlátozások, kötelezések, illetve a KET által felállítandó támogatásifinanszírozási rendszer differenciáltan érvényesül a világörökségi területen. A differenciálás
alapja az értékhordozók jellege. A differenciálás jogszabályi háttere ennek megfelelően akkor lehet
megnyugtató, ha az attribútumok a védetté nyilvánító miniszteri rendeletben is, a KET-ről szóló
kormányrendelettel összhangban, kellő részletezettséggel és teljes körűen, nevesítve vannak. Az
5/2012. (II. 7.) NEFMI rendeletet ezért módosítani szükséges, a KET 2.2. pontja alapján. A koherencia érdekében több ponton szükséges a 393/2012. (XII. 20.) Kormányrendelet módosítása is.
Mindkét jogszabály-módosítási javaslat kifejtése a KET 4. fejezetében olvasható. Ezek a változtatások jelentősen megkönnyítik a szakhatóságok munkáját, hiszen ilyen módon a történeti tájjá
nyilvánító 5/2012. miniszteri rendelet a világörökségi terület egésze tekintetében hivatkozási alap
lehet a területet érintő szakhatósági állásfoglalásokhoz, engedélyező, vagy elutasító határozatokhoz.

A kezelés értelemszerű kiterjesztése a világörökségi terület egészére nem jelenti automatikusan
a jelenlegi helyszín-védőövezet megkülönböztetés felülvizsgálatát, sem pedig a világörökségi terület határai megváltoztatásának kezdeményezését.
a részhelyszínek lehatárolásának felülvizsgálata, a felterjesztésben megadott helyszín-védőövezet lehatárolás módosítása hosszabb időt igénylő vizsgálatokat és egyeztetéseket igényel, melynek lezárulása a 2015-2021 közötti kezelési ciklus végére várható. A kezelési ciklus ezzel
kapcsolatos feladatait a 3.3. Kutatás prioritásai alfejezet tartalmazza.
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3. a világörökségi helyszín kiemelkedő egyetemes értéke
megőrzésének, fenntartásának és bemutatásának céljai és
stratégiái
3.1. a KezeLés céLjai

3.1.1. a KezeLés átFogó céLja
A kezelés átfogó célja az élő-működő Tokaj-Hegyalja Történelmi Borvidék Kultúrtáj kiemelkedő
egyetemes és nemzeti értékeinek megőrzése, különös tekintettel a világörökségi jegyzékbevétel
alapjául szolgáló „nagy múltú szőlészeti-borászati hagyományra és a hagyományos földhasználatnak e különleges – a szőlőbirtokok, történelmi települések hálózata és a pincerendszerek
együttesében megtestesülő – formájára”, amint az a KEé összegzése c. dokumentumban „A felvétel során elfogadott kritériumok kifejtése” c. pontban megállapításra került.

A kezelés átfogó céljának megvalósítása az alábbi alapokra építkezve érhető el:
A jelenleg zajló és kialakítandó megújulási folyamatok rendszerszerűvé tétele, kiterjesztése más
ágazatokra is. Ennek fontos megerősítő, szemléletformáló eszköze egy társadalmi szerződés megkötése, melynek keretében a döntéshozó szervezetek, a meghatározó gazdasági szereplők, az önkormányzatokat és civileket képviselő szervezetek, a fontosabb érintett intézmények, a térség
véleményformáló személyiségei megállapodnak a jövőre irányuló tevékenységek alapelveiben és
az együttműködés fő szabályaiban;
Jelentős állami források középtávon történő kihelyezésével további megújulást generáló, jövedelemtermelő, költséghatékony értékmegújítások – helyreállítások, fejlesztések támogatása, megalapozva a fenntartható, jövedelmező térségi gazdaság működését;
A folyamatok fenntartható irányba terelése (ökonómia, ökológia, környezettudatosság) pl.: települési területek növekedésének visszafogása; tájépítő/szépítő tájgazdálkodás; meglévő pincék
többcélú hasznosítása; használaton kívüli műemlékek újrahasznosítása-megújítása; bányameddők,
törköly, venyige, inert hulladékok hasznosítása; vízvisszatartó vízgazdálkodás; régi tudások–szakmák–gyakorlatok új életre keltése;
A helyi humánerőforrás fejlesztése és az ezzel való gondos gazdálkodás (oktatás, képzések, elszegényedés fékezése, nyelvtanítás, foglalkoztatás, fiatalok hazahívása, idősek gondozása)
A Tokaj-hegyaljai bányászati tevékenység hosszú távú jövőképének meghatározása és a jövőkép
elérését szolgáló bányászati stratégiai program kidolgozása, végrehajtásának elindítása: helyi
ellátást biztosító bányászat, a nagyipari bányászat visszafogása miatt kieső kitermelés kompenzálása szempontjából vizsgálható területek országszerte, bányászati tevékenység áthelyezésének
támogatása, a kieső jövedelem részleges kompenzálása, felhagyott bányák, bányatelkek folyamatos, komplex tájrehabilitációja.

3.1.2. a KezeLés speciFiKus céLjai
• a Tokaji borvidéken a partnerségi keretek között történő irányítási, a működési–szabályozási, a
kezelési és fejlesztési kultúra olyan irányú továbbépítése, ami képes a borvidék nagy korszakaihoz
mérhető, értékőrző – értékalkotó fenntartható folyamatokat tartósan működtetni. E folyamat keretében a megőrzés maga is eredményes lesz.
• a veszélyeztetett értékhordozók pusztulásának megállítása, megőrzési állapotuk javítása,
• a történeti táj értékteremtő, megújuló képességének erősítése, új értékhordozók létrehozásának ösztönzése a táj népességeltartó képességének fokozására is tekintettel.
Ezen az élő történeti tájon, a megújuló borvidéken a kezelés önmagában nem értelmezhető, csakis
folyamatokba, intézményekbe, fejlesztésekbe integráltan valósítható meg, ebben a keretben
lehet hatékony.
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3.2. Fenntarthatóság nÖVeLése (heLyreáLLÍtás, gondozás, hasznosÍtás)

3.2.1. a Fenntartható-Megőrző KezeLés prioritásai és intézKedései
A felvázolt stratégia a célok végrehajtásának 2015-2021 közötti feladatait, programját határozza
meg. A ciklus prioritásai a következők:
1. a világörökség és történeti táj fókuszba állítása, a tokaj-hegyalján meglévő intézményrendszer
kezelésnek megfelelő integrációja. A kezelő és gondnoki szervezetek és a Tokaj-Hegyalja térségi
intézményrendszerének hálózatba szervezése, szervezeti-működési mechanizmusainak továbbépítése és stabil működési feltételeinek biztosítása;
2. a történeti táj kiemelkedő egyetemes értékének megőrzéséhez szükséges jogszabálymódosítások végrehajtása, beleértve a jogszabályi kötelezéseknek megfelelően a fejlesztési és rendezési
típusú tervezést, és települési tervek célirányos felülvizsgálatát, új követelmények szerinti tervek
készítését;
3. A 2014-2020 közötti európai uniós költségvetési ciklus lehetőségeire építve a történelmi borvidék kiemelkedő egyetemes értékének hosszú távú megőrzéséhez, fenntarthatóságának és a bemutatás feltételeinek javításához szükséges legsürgetőbb intézkedések és beavatkozások
végrehajtása;
4. A hosszútávon fenntartható örökséggazdálkodáshoz szükséges pénzügyi feltételek kialakítása
és konszolidálása.

A stratégia prioritásainak megvalósításához szükséges intézkedéseket az alábbi táblázat 1. oszlopa
tartalmazza. A 2. oszlop azt mutatja meg, hogy az egyes intézkedések a világörökségi kezelési terv
mely fejezeteiben kerülnek bemutatásra.
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3.3. Kutatás

A kutatás tárgykörébe soroltuk mindazokat a gyűjtő–elemző–értékelő tevékenységeket, melyek a
kezelés elvárt színvonalú megvalósításához szükséges adatbázisok, kataszterek, a tervezést, döntést megalapozó dokumentumok létrehozására, új ismeretek generálására irányulnak.

3.3.1. a Kutatási teVéKenység céLjai
átfogó cél a VÖ területen történő megújulási folyamatnak és a thbtK rendkívül komplex kezelési
tevékenységének, tudományos és szakmai alapjainak kiszélesítése.
• Tokaj-Hegyalja Történelmi Borvidék Kultúrtáj értékhordozóit (attribútumait) azonosító, állapotukat és állapotváltozási folyamataikat leíró kutatások elvégzése, kezelési szempontú részletes értékkataszterek kidolgozása;
• a kezelési tevékenységekre irányuló és azt megalapozó kutatások rendszerbe szervezett elvégzése
(védettség, turisztika, képzettség, ismertség, gazdasági hasznosulás, az értékhordozók állapotára
ható tényezők és folyamatok, szőlészeti-borászati kutatások, stb);

3.3.2. a Kutatási teVéKenység stratégiája
• A tokaji tudástár (TTT) megalapítása meglévő bázisintézetek bevonásával, felépítése és folyamatos fejlesztése az új információs technológiákra alapozottan;
• A hiányzó illetve feltáratlan területekre koncentrálva közel azonos szintre hozni a megőrzési tevékenységhez szükséges, értékhordozókra és megőrzési állapotukra vonatkozó ismereteket (dűlőkataszterezés, többlépcsős pince felmérés, helyi értékek kutatása–kataszterezése);
• A kezelés és a kutatás operatív összekapcsolását szolgáló hétéves (nyitott) kutatási program megvalósítása a kezelés legfontosabb tématerületeire fókuszálva, a megvalósításhoz szükséges partnerség felépítése.

3.3.3. a toKaj-hegyaLja tudástár FeLépÍtése – digitáLis KÖnyVtár aLrendszer FeLépÍtése
A Tokaj-Hegyalja (digitális) Tudástár a Kezelést szolgáló
információs-rendszer, melynek alapját a MAD, illetve a
Kutatóintézet építette fel (kifejtését lásd a MAD 3.2
pontban). A Tudástár több nagy tématerületen (alrendszerekben) gyűjti, tárolja, rendszerezi és differenciált
publicitási korlátozások mellett szolgáltatja, illetve hozzáférhetővé teszi az információkat. Az egyik nagy alrendszere a Digitális Könyvtár. A KET javasolja a
Tudástár (TTT) és a Tokaj-hegyaljai Digitális könyvtár
sátoraljaújhelyen történő működtetését, mely szellemiségében és funkciójában a Zempléni Levéltárhoz és
Magyar Nyelv Múzeumához is jól kapcsolódhat.
A Digitális Könyvtár feladata a meglévő „tudások”, tudományos eredmények, publikációk, kordokumentumok, különféle archív anyagok (össze)gyűjtése,
különféle szempontú rendszerzése (katalogizálása),
könnyen hozzáférhetővé tétele (akadálymentesítése) a
jelen és jövő számára. Az összegyűjtés semmiképpen
nem jelent fizikai összegyűjtést, vagy akárcsak a dokumentumok digitális változatának tárolását. Első körben
reális cél egy átfogó, a lehető legtöbb tématerületet felölelő inventárium összeállítása és a folyamatos frissítéséhez szükséges feltételek biztosítása. Ezzel
párhuzamosan a digitális könyvtár tényleges, közvetlen
tartalma, illetve a Digitális Könyvtáron keresztül történő együttműködési megállapodások alapján elérhető, máshol tárolt tartalmak köre is bővül.
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3.3.4. az attribútuMoKKaL ÖsszeFüggő Kutatási téMáK (indiKatÍV)
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3.3.5. KezeLési FeLadatoKKaL ÖsszeFüggő KutatásoK (indiKatÍV)

35

TOKAJ-HEGYALJA KEZELÉSI TERV

36

TOKAJ-HEGYALJA KEZELÉSI TERV

3.3.6. KutatássaL ÖsszeFüggő partnerség FeLépÍtése
A területi és településtervezés koordinációjáért felelős BAZ megye, a térség fejlesztéséért felelős
TBFT, és a kezelést összehangoló menedzselő Gondnokság szoros-nyílt partnersége nélkül lelassulnak, megtörhetnek az eddigi pozitív folyamatok. A kutatások jelentős része nélkülözhetetlen
bázisa a hatékony és felelős kezelésnek, míg más része az itteni szereplők KEé-re hatást gyakorló
tevékenységét javíthatja, támogatja.
A nagy mennyiségű kutatási feladat elvégezhetősége érdekében a Gondnokság egyik fontos feladata a térségi egyetemekkel/szellemi műhelyekkel és az MTA illetékes menedzsmentjével való
kapcsolattartás annak érdekében, hogy az érintett szakosztályok/tanszékek iktassák be kutatási
programjaikba a Tokaj-Hegyalja Történelmi Borvidék Kultúrtáj országos és Kárpát-medencei vonatkozású kutatási témáit. (Ilyenek klímaváltozás; demográfiai zsugorodás és a társadalmi struktúra változásai; reziliencia-kutatások; tájhasználati–gazdálkodási–technológiai változások a
történeti tájban; a határok virtualizálódása és a gazdasági–piaci–politikai környezet változásai; a
turizmus hatásai a világörökségi területekre; stb.)
A kutatások jelentőségét és halaszhatatlan megkezdését kiemeli, hogy szorosan kapcsolódnak a
jogszabályok szerint kötelezően elvégzendő terület- településrendezési, megyei, kiemelt térségi
és BOR-VIDéK fejlesztési tervezési feladatokhoz. A hatékony forrásfelhasználást, a párhuzamosságok és felszínes megoldások elkerülését a jól felépített partnerség és az erős koordináció garantálhatja.
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3.4. MegKÖzeLÍtés, KÖzLeKedés

3.4.1. a KÖzLeKedésFejLesztés céLjai
A térség fekvésében rejlő lehetőségek kiaknázása a gyorsforgalmi hálózatokra való erőteljesebb
rákapcsolódással valósítható meg a közúti és vasúti relációkban. A térség helyzete a nemzetközi
elérhetőség szempontjából elfogadhatónak mondható, mivel a nemzetközi nagysebességű közúti
hálózatok nyugat felől haladó kiépítése elérte a Tokaj-Hegyalja Történelmi Borvidék Kultúrtáj szegélyeit. Középtávon az M3-as út el fogja érni Ukrajnát, ugyanakkor ebben az időszakban várhatóan
nem épül tovább az M30-as út Kassáig. A térség szempontjából eminens kérdés a két útra való rákapcsolódás iránya és időpontja. A belátható időn belül szerencsig megépülő kiemelt fűúti kapcsolat jól érzékelhetően lerövidíti a főváros és a nyugati országrészek elérhetőségi idejét és
legfőképpen a közúti utazás biztonságát–kényelmét növeli. Az elérhetőség javítás céljai:

Megközelítés és az európai térben való elérhetőség javítása
• A 39-es út mielőbbi megépítése, ami az M30 és M3-es autópályákhoz és a debreceni repülőtérhez való csatlakozást biztosítja
• Az M3 felé vezető utak kiegészítése, kapacitásbővítése és minőségi javítása

Hatékony és többrétű belső kapcsolatok
• A területi kohézió, a településközi kapcsolatok javítása, szükséges mértékű bővítése,
• A borvidék gazdaságának és intézményhálózatának hatékony működése érdekében a meglévő
térségi jelentőségű úthálózat kismértékű kiegészítése, jelentős mértékű minőségi fejlesztése

Szolgáltatások és a környezet fejlesztése - tájképi, településképi összefüggések javítása
• A vasúti és közúti közösségi közlekedési szolgáltatások fejlesztése
• Egyedi és idényjellegű közlekedési szolgáltatások
• Településkép, tájkép és a közlekedés

3.4.2. a MegKÖzeLÍtés és KÖzLeKedésFejLesztés stratégiája
A Kárpát-medence északkeleti karéjában található közel 2 milllió lakosú városhálózati csomópont belsejében található történeti táj. A térség
borászati kultúrája és gazdaságának felvirágzása
szorosan összefüggött a környező nagyobb városokban jelentkező kereslettel. A 120-150 km-es
átmérőjű városhálózati sűrűsödés szegélyein vezetnek a jelentősebb meglévő és tervezett városközi és nemzetközi közlekedési folyosók.
stratégiai cél közép és hosszútávon a környező
nagyvárosok felé a minél jobb elérhetőséget
megteremteni. A stratégia elemei:
- A nagytérségi kapcsolatok, elérhetőség javítása
- A térségen belüli beavatkozások prioritásai és
intézkedései
- Közlekedési szolgáltatások, tájkép, településkép
összhangja

3.4.3. a nagytérségi eLérhetőség, KapcsoLatoK prioritásai és intézKedései
A KözúTHáLózAT
A közutak közül a tervezett 39-es út megépítése, amely Kassa–Debrecen–Kolozsvár közép-európai
szerepű folyosó része, nagymértékben csökkenti a térség településeit sújtó tranzitforgalomból
eredő környezetterhelést, balesetveszélyt. Jelentőségét növeli, hogy a mai közlekedési viszonyok
között fogalmazza újra a Tokaj-Hegyalja Történelmi Borvidék Kultúrtáj történelmi kapcsolatait és
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biztosít a mainál jelentősen jobb elérhetőséget a régión belül. A 39-es útra vonatkozó nyomvonal-változatok kidolgozása során az alsóbbrendű utak hálózatával összefüggő rendszerben kell az
előtervezést megvalósítani, hogy az egész hálózat hatékonysága biztosított legyen és a fölös kapacitások kiépítése ne következzen be. Az útnak és térségi hatásainak következményeit a térségre
vonatkozó területrendezési tervben kell részletesebben megvizsgálni és a szükséges területigényeket biztosítani. a 39-es út megépítése stratégiai jelentőségű a térség számára, mivel kettős
pozitív hatása azonnal érvényesül a térség közlekedésében:
ad.1. Az átmenő M30 és M3 közötti (Encs-Tiszanagyfalu/Nyíregyháza) é-D-i irányú, nemzetközi
tranzitforgalom elkerüli a települések belterületeit, érzékeny táji környezetét, megkímélve azokat
mind a jelentős forgalmi és környezetterheléstől, mind pedig a történelmi központok közterületeit,
épületeit, pincéit a fizikai tönkretételtől.
ad. 2. A másik kedvező hatás a meglévő 38-as számú országos főút már az új út egyes szakaszainak
megépítése után azonnal a belső gazdaság és turizmus-szervező tengellyé válik, a történelmi táj
nyugati régiójában.
ad. 3. A KET azzal kalkulál, hogy a 37-es út szerencset elkerülve gyorsforgalmi paraméterekkel néhány éven belül elkészül. A 37-es út további – a 39-es úti fonódástól K-re lévő – szakaszának felújítása, szükséges szakaszokon kapaszkodósávok kialakítása továbbra is indokolt marad, a
kapacitásbővítés azonban nem.
A 381-es út új szakasza a térség és a Bodrog-köz számára szintén nagyjelentőségű kapcsolat, amely
a 37-es útból kiágazva az új Bodrog híd kiépítésével, sárospatakot délkeletről kerüli el és
rácsatlakozik a meglévő 381-es nyomvonalra. Ez a város közlekedésének kedvezőbbé tétele mellett
a térségi kapcsolatok szempontjából is kiemelkedő hatású, hiszen a Bodrogköz elérhetőségét és
gazdasági feltárását nagyban javítja a 37-esre való közvetlen csatlakozással. Közvetett lehetőséget
nyit az M3-as keleti (Ukrajna/észak-Erdély) irányú forgalmának a térségbe való kapcsolódására.

A VASúTHáLózAT
A térség kiváló nemzetközi vasúti elérhetőségét a Transzeurópai közlekedési hálózat részét képező
Madrid-Marseille/Lyon-Milánó-Velence-Triest-Ljubljana-Nagykanizsa-Budapest-Miskolc-Nyíregyháza-ukrán határ (Munkács/Ungvár) nyomvonalon haladó ún. Mediterrán Ten-T folyosó biztosítja,
mely Tokaj-Hegyalja déli peremén: szerencs, Tokaj érintésével szeli át a borvidéket. Európa egyéb
területeiről budapesti vagy miskolci átszállással érhető el a borvidék. A nyomvonalon a TEN-T
törzshálózatra vonatkozó sebességi és biztonsági előírások teljesítését szolgáló projekt nevesített
az 1316/2013 EU rendeletben. A 2020-ig megvalósuló projektről szóló 1696/2014. (XI. 26.) Kormányhatározat a Miskolc-Nyíregyháza szakaszt nevesíti, melynek megvalósítása 2020-ig várható.
A vasút térségi közlekedésben betöltött szerepének megerősítéséhez el kell érni a vasútállomásoknak a térség kulturális, örökségi és turisztikai jelentőségéhez méltó funkcionális-építészeti-tájépítészeti felértékelését, és biztosítani kell a térségi turisztikai közlekedési-logisztikai rendszerekkel
való kiszolgálás feltételeit (pl. kerékpárkölcsönzés, taxi stb.). Az állomások a vasúton érkezők számára az első találkozási pontok a térséggel, ezek minősége tehát kiemelkedő jelentőségű. El kell
érni, hogy ezek a fejlesztések a hálózatfejlesztési projekt részeként, azzal egyidejűleg megvalósulhassanak. A vasút szőlészet-borászati - kereskedelmi szerepének erősítését megvalósíthatósági tanulmányban kell vizsgálni.
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Közlekedésfejlesztési javaslatok

A meglévő regionális vasútvonalak esetében az állomások értékőrző, értéknövelő felújítása, rendezése, tájba illesztése prioritást élvez. A kerékpáros és más térségi turisztikai közlekedési-logisztikai rendszerekkel való kapcsolatának biztosítása-fejlesztése, a kerékpárszállítás feltételeinek
javítása, a turisztikai információs rendszerek részeként a korszerű utastájékoztatás és a szolgáltatás
komplex minőségjavítása kiemelt feladat (pl. ütemes menetrend). A regionális jelentőségű vasútvonalak kapacitív fejlesztése belátható időn belül nem indokolt.

A LégiKözLEKEdéS
E téren a debreceni repülőtér fokozatos fejlődése a turizmus szempontjából kiemelt jelentőségű,
azonban ennek a nemzetközi megközelítési lehetőségnek turisztikai elérhetőség szempontjából
csak a 39-es út megépülése után lehet érdemi szerepe. A „tokaji” szempontjából azonban a minőségi borok piacán már jóval nagyobb szerepe lehet a légi szállításnak.
Borsod Abaúj Zemplén megye Területrendezési Terve sárospatakon kijelölt egy térségi jelentőségű
repülőteret, amelynek a turisztikai és sport-rekreációs szolgáltatások mellett a nemzetközi jelentőségű rendezvények esetén lehet nagyobb szerepe és forgalma. Ez az adottság távlatban
szintén figyelembe vehető a magas minőségű borok szállítása terén is.
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3.4.4. térségi beaVatKozásoK prioritásai és intézKedései

BELSő HáLózAToK
A térség gazdasága, kerékpáros és borturisztikája szempontjából kiemelt jelentőségű a helyi összekötő utak minőségének javítása kiemelt figyelemmel arra, hogy középtávon az egyik zászlóshajó
projekt a vonzó és biztonságos kerékpározás feltételeinek megteremtése.
A kerékpározás infrastruktúrájára vonatkozóan a TBFT által készítendő Kiemelt térségi fejlesztési
koncepció és programban meghatározott módon és a Kezelési Kézi Könyvben ütemezetten valósítandó meg a hálózatfejlesztés. A kerékpáros programot megalapozó térségi irányelveket a kerékpáros szervezetek és a TDM-ek bevonásával és a hatályos felsőbb szintű tervek figyelembe
vételével kell kidolgozni.
Az elfogadott követelmények alapján három négy ütemben az egész térségre megtervezendő az
integrált kerékpárút-hálózat. integrált kerékpárút-hálózat alatt a térséget behálózó, a meglévő
úthálózat fejlesztésével, kiegészítésével - önálló kerékpárút, kerékpársáv, felfestés – létrejövő különféle szintű szolgáltatást nyújtó biztonságos és fenntartható rendszerét értjük – pl. 37-es út
mentén önálló kerékpárút.
A meglévő kisforgalmú és többnyire rossz vagy katasztrofális állapotú térségi mellékúthálózaton
kétoldali kerékpársáv kialakítását és az utak megújítását egyidejűleg kell végrehajtani. Ez azt jelenti, hogy az egyes településközi utak felújítása során olyan mértékű szélesítésre is sor kerül,
ami a biztonságos kerékpározás követelményeinek is megfelel. Ebben az esetben nincs szükség új
területek igénybevételére, a hálózatmegújítás több célt tud szolgálni, minden tekintetben nő a
biztonság, költséghatékony és relatíve időtakarékos.

Ez a helyi – térségi úthálózat-megújítási rendszer képes a településközi és a lassan növekvő lokális
gazdasági, valamint turisztikai forgalom mellett, magas minőségi és biztonsági feltételekkel biztosítani a többcélú kerékpározás lehetőségét.
A részletesebb tervezés hiányában, tervezői becslések alapján 80-120 km-nyi (integrált) kerékpárúthálózat létesítésével ugrásszerű változás érhető el a kerékpáros turisztika terén (zászlóshajó
projekt), ami a térség új és turisztikai idényt meghosszabbító dinamikus hatású turisztikai szegmensévé fejleszthető. Hangsúlyozzuk, hogy itt integrált infrastruktúrafejlesztésben kell gondolkodni, így ez a helyi úthálózat egyidejű megújításával nagy előrelépést jelenthet a helyi hálózatok
szolgáltatásában.

dűLőuTAK fEjLESzTéSE éS MELioráCió
Az előző rendszeren túl a dűlőutak hálózatának bővítése elsősorban a szőlészet és a borturizmus,
valamint a vízgazdálkodás szempontjából kiemelt jelentőségű. Ennek az alrendszernek a belső településközi utak átfogó minőségfejlesztésével és területtakarékos hálózattal összehangolt megvalósítása kiemelt követelmény.
A cél, a világszínvonalú borok készítése, csak kiemelkedő minőségű szőlőtermesztéssel valósítható
meg. A magas minőségű szőlőtermesztés igényli a kutatási tematikák között is szerepeltetett, az
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egész borvidékre kiterjedő melioráció elvégezését. A megközelítés, közlekedésfejlesztés terén gondolni kell arra, hogy a borvidékre látogatók egyre magasabb számban igénylik a szőlőültetvények
megtekintését, a szőlőhegyi táj megismerését. Ezért a melioráció és a dűlőutak együtt-tervezése
során a borturizmus szempontjait is figyelembe kell venni és szőlőhegyenként törekedni kell pihenők, kilátópontok létesítésére, árnyékot adó fák (pl.: dió, körte, szilva) telepítésére és a gépkocsival járható utak mellett gyalogos, kerékpáros ösvények (feljárók, kőlépcsők stb.) építésére,
helyreállítására. Kiváltképp érzékeny a jobb, magasan fekvő dűlők telepítése és az utak tájképi illeszkedése a dűlők feltárásának fejlesztése során. Ezeket a tájkép-alakító beavatkozásokat a tervezés során a településrendezési tervekben meghatározott részletes szabályoknak megfelelően
kell kidolgozni és véleményeztetni kell a Világörökségi Terv Tanáccsal is.
Ahol a szőlők között olyan épített érték – egyedi tájérték (szobor, kápolna, kereszt, pincészet stb.)
található, amely az átlagnál nagyobb érdeklődést, figyelmet vonz, ott a parkolás lehetőségeit is
biztosítani kell.
A tervezéskor figyelembe kell venni a „borvidék” kialakult működési rendszerét és meg kell tervezni a bővítés illetve az egyes borutak összekapcsolásának távlati lehetőségét.

Vízi TurizMuS fELTéTELEi
Tokaj a tiszai vízitúrázók egyik fontos állomása. Emellett a bodrogi vízi turizmus infrastruktúrájának továbbfejlesztése is, a nyári desztinációk bővítése az eddig elhanyagolt fantasztikus adottság
hasznosítása szempontjából kiemelkedő jelentőségű. A vízi turizmus idényjellegéhez, természetközeli karakteréhez illeszkedően mértéktartó ráfordításokkal kiépíthető a szükséges infrastruktúra.
A TDM szervezet és a Gondnokság közös programja alapján az önkormányzatok közreműködésével
valósítható meg ez a program.
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3.4.5. KÖzLeKedés, tájKép, teLepüLésKép

SzoLgáLTATáSoK
A csökkenő népességű térségben a közlekedési szolgáltatások kiemelt szegmense a közlekedési
kapcsolatok javítása mind a térségen belül, mind pedig a szomszédos megyék és nagyvárosok felé,
ami mind a hivatásforgalom, mind a turisztika szempontjából jelentős.
A vasúti közlekedés terén, középtávon elsősorban a meglévő hálózaton történő szolgáltatás színvonalát, mennyiségét, minőségét kell javítani (IC sátoraljaújhelyig, ütemes járatok).
Egyedi közlekedési idényszolgáltatások: kisbuszok egyéni programokhoz; járműkölcsönzés (kerékpár, kenu, kajak); hétvégi nagyvárosi járatok (Debrecen, Nyíregyháza, Kassa, Munkács, Ungvár,
Miskolc, szatmárnémeti, Nagyvárad, Budapest).
A turisztikai logisztika részéről kiemelt elvárás olyan időszakos, alkalmi személyszállítási szolgáltatás megszervezése, amely a biztonságos, gondtalan borturisztika – borivás feltétele. A borturisztika logisztikája: kerékpárkölcsönzés; taxi; ad hoc rendelhető borbusz járatok; sofőrszolgálat.

TELEpüLéSKép
A MAD-ban leírtaknak megfelelően a szabályozásnak és a gondnoki tevékenységnek kiemelt figyelmet kell fordítania a vasútvonalak – állomások, „a megérkezés terei” leromlott-rendezetlen
környezetének vizuális és fizikai felértékelésére. A térségi településrendezési eszközök felülvizsgálata során a vasútvonalak mentén feltáruló különleges történelmi táj kiemelésére vonatkozóan
megalapozó tájképi vizsgálatokra és ezen alapuló szabályozás kidolgozására van szükség.
A közlekedéstervezés mai gyakorlata kevéssé érzékeny a kisebb-nagyobb infrastrukturális fejlesztések tájképi és településképi megjelenésére, hatására (zajvédő falak, fasorok hiánya). Fontos követelmény ezért a VÖTT szerepének következetes érvényesítése és már tanulmánytervi
szakaszokban közlekedéshálózat fejlesztésére-építésére vonatkozó terveket is meg kell feleltetni
a rendezési tervek szerinti település és tájképi követelményeknek. Addig is, amíg ilyen szabályok
nem kerülnek meghatározásra az új alapokon elkészítendő településrendezési eszközökben, feltétlen követelmény a közlekedési tervek VÖTT előtti bemutatása és támogató vélemény beszerzése.
A közlekedési folyosókban megjelenő óriásplakátok és különféle reklámok megszüntetéséig újak
elhelyezését a VÖTT és a Gondnokság együttműködésével kell megakadályozni. A településrendezési eszközökben a települések kaputérségeiben lévő gazdasági területek, bányák feltárulási összefüggéseire is kiemelt figyelmet kell fordítani.
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3.5. beMutatás, LátogatóK Fogadása

A fejezet a Kezelési Terv céljainak megfelelő mélységgel készült, tehát meghatározza a Keé bemutatásának és a látogatók fogadásának, azaz a Keé fókuszú turisztikának, mint kezelési eszköznek
a kereteit, fő feladatait, illetve a turisztikával, mint hatótényezővel összefüggő kezelési feladatokat. A Kezelés turisztikával összefüggő első feladata egy - a KET-en túlmutató - turisztikai szempontú részletes helyzetfeltáráson, elemzésen és helyzetértékelésen alapuló komplex turisztikai
stratégia, program és marketingterv kidolgozása.

3.5.1. a teVéKenység céLjai
Tokaj-Hegyalján a legfőbb vonzerőt a borturisztikai-, a természeti és a kulturális attrakcióelemek
együttesei biztosítják. A Tokaj-Hegyalja, Taktaköz, Hernád-völgye Idegenforgalmi és Kulturális Egyesület (TTHE) 2011-ben készített Pozicionálási és Versenyképességi stratégiája központi termékként
az abszolút versenyelőnyt biztosító borturizmust jelölte meg. A terület keresletelemzése során
kiderült, hogy a kínálati elemek rendkívüli gazdagsága ellenére a desztináció erősen szezonális
jellegű és legfeljebb egy-két napos elfoglaltságot nyújt a vendégeknek. A stratégia kiemelte olyan
termékek fejlesztésének fontosságát, amely több célcsoport számára tud egy időben élményt,
komplex, piacképes szolgáltatásokat nyújtani. A külföldi turisták számára elsődleges motivációt
jelentő európai szintű attrakciók létrehozásával jelentősen növelhető a térségben a fizetőképes
látogatók száma (pl. Zempléni Fesztivál nemzetközi vonzerővel bíró rendezvénnyé fejlesztése).
Kiemelt cél a szőlészet borászat terén kibontakozó megújulási folyamatok átgörgetése a turisztika és a kapcsolódó ágazatok terére és ezzel a progresszív zsugorodási folyamatok lefékezése.
specifikus célok:
• a Tokaj-Hegyalja Történelmi Borvidék Kultúrtáj ismertségének, és elismertségének dinamikus
gyarapítása a világörökségi tényező kihasználásával;
• a tokaji bor magas minőségének és hírének valóságos és vitathatatlan helyreállítása;
• Történelmi Borvidék Kultúrtáj kellően nem ismert, történelmi, multikulturális, építészeti értékben való rendkívüli gazdagságának, a változatos táji és természeti értékek lüktető halmozódásának,
valamint Tokaj-Hegyalja kevéssé ismert arcainak bemutatása a világ számára;
• a térség sokszínű turizmusának fejlesztésével a gazdasági megújulás erősítése, helyi jövedelmek
növelése, a térség eltartó képességének gazdagítása és a térségben élők önbecsülésének, kötődésének megerősítése;
• a meglévő értékek fenntartható hasznosítása, a történeti táj integritásának, hitelességének fennmaradásához való hozzájárulás.

3.5.2. a teVéKenység stratégiája
A Kezelési Terv 7 éves ciklusának stratégiai célja a bemutatás és fogadás feltételeinek olyan szintű
megújítása és rendszerbe szervezett, minőségi irányú fejlesztése, ami megfelel a tokaji bor XXi.
századi megújulási korszakának. Ennek keretében:
• A THTBK világörökségi státusznak megfelelő színvonalú turisztikát szolgáló szervezeti és infrastrukturális feltételek folyamatos továbbépítése az eddigi térségi teljesítményekre alapozva;
• a szezonalitás csökkentését, a tartózkodási idő és a költés növelését elősegítő minőségi turizmus
kialakulását komplex módon szolgáló termékek, vállalkozások, szervezetek és közösségek (kultúra)
középpontba állítása, melyek, egymással összefogva, komplex turistabarát bor- és gasztronómiai
csomagokat hoznak létre, kulturális és aktív turisztikai kínálatokkal kiegészítve.

3.5.3. a teVéKenység prioritásai
SzErVEzETfEjLESzTéS
• Egyetlen, erős és az egész Tokaj-Hegyalja Történelmi Borvidék Kultúrtájat szolgáló Turisztikai
Desztináció Menedzsment szervezet létrehozása, fenntartható és hatékony működési feltételeinek
megteremtése, hatásköreinek, szervezeti hálózati kapcsolatrendszerének felépítése
• Teljes világörökségi területi hatályú – turisztikai szempontú részletes helyzetfeltáráson, elemzésen és helyzetértékelésen alapuló – komplex turisztikai stratégia és program (célcsoport-fókusz,
attrakció-fókusz, szolgáltatásfókusz) kidolgozása,
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Fejlesztendő turisztikai termékek a Tokaj-Hegyalja, Taktaköz, Hernád-völgye Idegenforgalmi és Kulturális Egyesület működési területén. Forrás: (saját szerkesztés a TTHE Pozicionálási és Versenyképességi stratégia alapján)

• Teljes világörökségi területi hatályú marketingterv kidolgozása és megvalósítása, melyben rövidközéptávon kiemelt szempont a hagyományos borvidéki kapcsolatok újjászervezése (Kassa, Eperjes, Munkács, Krakkó, Debrecen, Nyíregyháza városok és a borvidék határon túli területei);
• Az információszolgáltatás és a belső tájékoztatás rendszerének egymással és térben összehangolt, marketing terven alapuló megújítása: internet, tourinform-hálózat, információs táblák, applikációk, kiadványok, térképek (falvakban önkormányzatoknál, szállásszolgáltatóknál, postán, stb.);
• A szolgáltatási színvonal és a térség megítélésének javítását szolgáló eszközök: etikai kódex, helyi
minősítő rendszerek, szakképzés, továbbképzés, közösségi kezdeményezések ösztönzése, turisták
biztonságérzete;
• Civilek, középiskolák, helyi lakosság bevonása: önkéntesség, közösségi szolgálat, helyi termékek
(lásd még oktatás, képzés, tudatosság növelése fejezetet);

iNfrASTruKTúrA- éS SzoLgáLTATáSfEjLESzTéS
• Az elérhetőség és a borvidék bejárhatóságának komplex fejlesztése (lásd közlekedési fejezet) és
kiegészítő turisztikai logisztika – rugalmas, célcsoportokra szabott szállítószolgáltatások fejlesztése,
azon belül kiemelten:
- prémium igényeket kielégítő kerékpáros turisztikai infrastruktúra és rendszer kiépítése;
- Bodrog menti vízi- és kerékpáros turizmus professzionális szervezése (közös érdekek);
• Világörökségi látogatóközpont és kirendeltségek hálózatának/ látogatóközpont-hálózat létrehozása
• Meglévő értékek fenntartható – turisztikai célú – hasznosításához szükséges feltételek javítása,
azon belül kiemelten:
- üres, vagy alulhasznosított értékes ingatlanok turisztikai célú hasznosíthatóságának feltárása,
megvalósíthatósági tanulmányok, térségi portfolió, marketing – különös tekintettel a szálláshely
kapacitások bővítésére, azok megfelelő üzemméretű kialakítására;
- szőlőhegyek infrastruktúrájának turisztikai fogadóképességet is javító fejlesztése;
- kiemelkedő jelentőségű pincék bemutatásához szükséges feltételek megteremtése, az erre alkalmasak egyedi élményt nyújtó kialakítása, nemcsak a borturizmushoz kapcsolódó funkciókkal
és attrakciókkal;
- történelmi településközpontok megújítása,
- a Rákóczi örökség épített és tárgyi örökségének megújítása, vonzerőfejlesztése, a Rákóczi-kultusz interaktív, élményalapú feldolgozása a turizmusban hasznosítható módon.

KoMpLEX TErMéKfEjLESzTéS
• Attrakciófókusz: bor+kulturális örökség+természeti-táji értékek;
• szolgáltatásfókusz: aktívturizmus, gasztroturizmus, vidékturizmus (helyi termék), egészségturizmus;
• Célcsoport-fókusz: családi turizmus, rendezvényturizmus, konferenciaturizmus, vallási turizmus,
vadász-/horgász-/természet-megfigyelés (szafari) turizmus, természetközeli sportok, kapcsolódó
versenyek (hegyi kerékpár, sziklamászás, sífutás, bakancsos turizmus, tájékozódási futás, …), speciális célcsoportok: mesterkurzusok (művészeti, borászati, kézműves, …), workshopok, csapatépítő
tréningek, nyári egyetemek, borász gyakornoki programok stb.
• Innovatív termékek és szolgáltatások, tematikus utak, programok fejlesztése, ösztönzése.
• Egyes termékek közötti kapcsolatok, szinergiák.
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3.5.4. a teVéKenység prioritásai
BorTurizMuS
Újra kell pozícionálni a tokaji bor-, a tokaji must-, a tokaji pezsgő-, a tokaji Rákóczi konyak és a tokaji pálinkaturizmust is. A tematikus borutak látogatómenedzsmentje speciális igényekkel találkozik, mert a turisták borvidéken belüli mozgását erősen befolyásolja az alkoholfogyasztásuk. Ezt
a problémát a borbusz szolgáltatással lehet áthidalni. A buszos bortúra járat szolgáltatásait össze
lehet kapcsolni más attrakcióelemek felkeresésével is. Olyan, szállításban érdekelt vállalkozói réteget kell kialakítani, akik egymással szorosan együttműködve biztosítani tudják, hogy a tematikus borutak helyszíneit egyéni igények szerint zavartalanul fel lehessen keresni, és a turista részese
lehessen a kulturált borfogyasztásnak is.
Az új szőlőterületek betelepítése mellett a borturizmus fejlesztésének is elengedhetetlen feltétele
a szőlőterületek infrastruktúrájának fejlesztése (utak építése, vízelvezető árkok és hordalékfogók
építése). A borturizmushoz kapcsolódó tematikus program a területre jellemző összes pincetípust
bemutatása. Jelenleg nagyon kevés ismerete van a turistáknak ezen a téren, annak ellenére, hogy
ezt a témát részletes szakirodalom és kutatások is tárgyalják.
A borturizmus részét képezik a szőlészet-borászat jeles napjaihoz, időszakaihoz kötődő rendezvények, melyek a gasztroturisztikai adottságok kihasználására is jó alkalmak.

öröKSégTurizMuS
Kastélyok, várak
Bár ezen területen Magyarország nemzetközileg nem versenyképes (például Csehországgal), TokajHegyalja a rákóczi dinasztia térségi birtokaihoz köthető váraknak (sárospatak, szerencs), kúriáknak, borházaknak, pincéknek és más épületeknek köszönhetően ebben a vonatkozásban is
kiemelkedő adottságokkal bír. A Rákóczi örökség összehangolt tematikus, rendszerbe szervezett
megújítása és bemutatása, hosszabb távra tekintve, a térség vonzerejét nagymértékben növelheti
(kifejtését lásd zászlóshajó projektek).
Múzeumok
Korunk vizuális információdömpingjében elengedhetetlen a kulturális örökség és a kortárs alkotóművészet értékeit egyaránt bemutató múzeumok koncepciójának újragondolása és összehangolása a látogatottság nagymértékű növelése érdekében, ami az intézmények fenntarthatóbb
működtetésének alapvető feltétele. Elengedhetetlenek az élményszerű, kreatív, interaktív bemutatási módszerek bevezetését szolgáló beruházások, a tárlatokhoz kapcsolódó, vagy a muzeális
helyszíneket kihasználó kulturális, múzeumpedagógiai, családi programok, rendezvények, melyek
egyúttal a térségben élők számára is vonzóak.
Kiemelt fontosságú az azonos, egymással versengő, elavult tematikák és bemutatási módok fokozatos megszüntetése, egymást kiegészítő, változatos kínálat kialakítása (pl. a Tokaji Múzeum szőlészet-borászat irányú specializálódása).
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Történelmi városok, egykori mezővárosok
Magyarország sok városa rendelkezik történelmi értékeket felvonultató városközponttal, ami fokozattan igaz a VÖ terület városaira és településeire is. Ezek folyamatos fejlesztése, a helyi lakosság
és a turisták számára attraktív történelmi központok kialakítása, kiemelkedő jelentőségű helyi feladat. Az egykori mezővárosi hálózat Tokaj-Hegyaljának egyik meghatározó attribútuma: „Az egykori
mezővárosok láncolatára épülő településhálózat települési, építészeti és tárgyi öröksége”. Az egykori mezővárosok mindegyike rendelkezik kisebb-nagyobb, még meglévő történelmi központtal,
olyan terekkel, amelyek a település fókuszát képezik, ahol sok a műemléképület, a pince, vannak
parkok, templom-, kastély- és vár-kertek. A középkori szerkezetüket őrző, nőtt településszövetek
felvidéki példákat utánzó orsós főterek, templom-együttesek, a terepalakulatokat követő zegzugos városias utca-térhálózat, olyan rejtett vonzerők, amit eddig nem tártak föl és nem vontak
be eléggé a turisztikába (jó néhány szempontból analóg a toszkán kisvárosok hihetetlen vonzerejű
random hálózatával). A helyi értékkataszterek alapján folyó épület-felújítási és település-rehabilitációs tevékenységeket szigorúan össze kell hangolni. A Gondnokság és a TDM szervezet, azaz a
kezelés és a turisztika közös kiemelt projektjeként indokolt ezt a tematikát és a ráépülő programot
felépíteni (lásd zászlóshajó projektek). Ezekben a megújuló terekben azután már könnyen megnyílhatnak a pincék is a turisztika számára.

Vallási turizmus
A vallási turizmus három pillére a borvidéket keresztező-átszelő (szent erzsébet út i. szakasza
sárospatak - Kassa között, Mária út M01/20a, M01/32-33-33a szakaszai Máriazell, csíksomlyó
stb. felé) zarándokutak, a zsidó népesség egykori jelentős aránya miatt a zsidó kegyhelyek, továbbá a sárospataki református örökség és erzsébet kultusz. Nem tipikusan vallási jellegű, de a
keresztény hagyományokhoz kötődnek a szőlészethez, borászathoz, szürethez kötődő szentek napjaihoz kapcsolódó rendezvények (pl. Orbán nap).
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Az országon belüli és beutazó zarándoklat (Monok, sárospatak, sátoraljaújhely, Bodrogkeresztúr).
jobb kihasználása érdekében fel kell készíteni a vendégfogadásra a kegyhelyeket és a templomokat,
egyházi, helytörténeti és turisztikai ismeretekre kell oktatni a zarándokhelyeken dolgozókat, valamint a zarándoklat és idegenvezetőket.
A csodarabbi sírok (Bodrogkeresztúr, sátoraljaújhely), rituális fürdő, felújított zsinagógák, temetők
bemutatása mellett a világi emlékek (kereskedőházak, egykori iskolaépület) megjelölése, bemutatása, tematikus program szervezése növelheti az emlékcsoport vonzerejét, látogatottságát. A
tervezett olaszliszkai tájház, kapcsolódó gasztronómiai kínálat (hagyományos ízek, kóser szabályok
szerint készített ételek, borok) biztosíthatják a célcsoport igényeinek magas szintű kielégítését.

Népi hagyományok, népi kézműves mesterségek
A hagyományőrző termékek újjáélesztése és turisztikai hasznosítása hozzájárul a vidék lakosságmegtartó képességének erősítéséhez, a vidéki lakosság életminőségének javításához.
Ki kell alakítani a tokaj-hegyaljai desztinációra jellemző, minősített (!) kézműves ajándéktárgyak
kínálatát. A hagyományos hordókészítés mestersége működtethető ajándékozási célra is („Gönci
hordó”). A hagyományos borászat termékeit Gönci hordóban is és 5-10 literes kishordókban is
lehet árulni (a márkának nem tesz jót a „műanyag” palackban való árusítás). A térségben nagy
hagyománya volt a kézműves jellegű üveggyártásnak is, a területen több üveghámor is dolgozott.
Újra lehet éleszteni az üveghámorokat, amelyek részben ajándéktárgyak készítésére is szakosodhatnak, illetve a hagyományos tokaji palackokat, poharakat gyárthatnak akár egyedi megrendelésre is.
Vizsgálható, hogy megalapozott üzleti stratégia alapján, megújított termékpalettával újraépíthetőe a borvidék (kézműves) kerámiaipara. ajándéktárgyak gyártása mellett a nyitott pincéknek, vendégasztaloknak is beszállíthat, helyi hagyományok alapján tervezett kerámiaedényeket.
Törekedni kell az elfeledett (illetve ismert, de fel nem használt) régi mondák, mesék, legendák,
híres emberek történeteinek felelevenítésére és feldolgozására, melyek lehetővé teszik a helyi
attrakciók különleges vonzerőkkel való kiegészítését, sikeres pozícionálását, kommunikálását (várjátékok, romkerti, főtéri színjátékok, népszínházi előadások).

5. táblázat: Az egészség- és a borturizmus jellemzői (saját szerkesztés)
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TErMéSzETi, Táji, TájHASzNáLATi érTéKEKET BEMuTATó, HASzNoSíTó öKoTurizMuS
Tokaj-Hegyalja kultúrtájként, kulturális kategóriában került fel a világörökségi listára, azonban természeti értékeinek páratlan gazdagsága integritásának és hitelességének fontos összetevője. a
térségi szereplők olyan turisztikai modell kialakítását szorgalmazzák, ahol a védett természeti
területek, élőhelyek és a szőlőtermő területek egymással szimbiózisban élő tájelemek, tájhasználati formák, turisztikai célpontok, összehangolt termékként mutathatók be (lásd ANPI tervei Natura
2000 bemutatóhelyek kialakítására).
A természeti, táji, tájhasználati értékek körében sajátos lehetőség a működő és rekultivált bányák
bemutatása, a témára épülő tematikus utak, programok, időutazások - az egyéb földtani értékeket
is bemutató geoturizmus fejlesztése. Az ökoturisztikai fejlesztésekben az ANPI a legfontosabb térségi szereplő, mely GINOP források felhasználásával további beruházásokat tervez.

EgéSzSégTurizMuS
A borvidék turizmusának innovatív eleme a vinoterápiás szolgáltatást nyújtó egészségturizmus. A
természetes gyógytényezőkön alapuló turisztikai infrastruktúrát fejlesztő beruházások csak akkor
válhatnak versenyképessé és működhetnek gazdaságosan, ha tokaj-hegyalja infrastruktúrája és
a kapcsolódó, kiegészítő szolgáltatások kínálata – ide értve az egészségügyi szakmai hátteret is
– kiegyenlítetten magas színvonalú. Ezért az egészségturizmus fejlesztését a jövőben a turisztikai
és egészségügyi szakmai elvárások összehangolásával szükséges folytatni. Az egészségturizmus
fejlesztésének az egészségüggyel közös átfogó célja a magyarországi és ezen belül a borvidéki kínálat nemzetközi versenyképességének és jövedelmezőségének javítása. Közvetlen Tokaj-hegyaljai
cél a gyógyhelyek számának növelése és a vinoterápiás szolgáltatások kiépítése, ugyanis az egészségturizmus jelentősen hozzájárul a tartózkodási idő növeléséhez.
A fejlesztések itt kezdődtek tokaj-hegyalján, azonban országos szinten is csak pár borhotel működik még. szolgáltatásfejlesztés-kapacitásbővítés ezen a téren csak a nemzetközi vonatkozásokra
is kitekintő, alapos kereslet-kínálat felmérés után javasolható.

gASzTroTurizMuS
A fejlesztés célja a Tokaj-hegyaljai kulináris értékek hosszú távú turisztikai termékként való hasznosítása. A térség meglévő-működő, magas minőségű gasztronómia fókuszai megerősítése mellett
a nagyvárosokra jellemző, nagy mértékben a helyi keresletet is kiszolgáló éttermekre épülő gasztroturizmus helyett Tokaj-Hegyalján a falusi vendégasztal-hálózat felépítését is ösztönözni kell. A
vendégasztal-hálózat fenntartható módon tudja a nem folyamatos vendégforgalom számára a
helyi termékekből készített minőségi étkezést biztosítani. Ezzel lehetőség nyílik a hagyományos
ételek megismertetésére és jelentősen javulhat az itt élők életminősége. A vendégasztal jól kapcsolható a borturizmushoz és a családi turizmushoz, de a szolgáltatók hálózatba szervezésével
nagyobb rendezvények is jól kiszolgálhatók.
Vissza kell állítani a borok és népi ételek társítását a hagyományoknak megfelelően. A gasztronómia fejlesztéséhez szükséges a Magyarországon őshonos, illetve hagyományos állatok és növények tenyésztésének illetve termesztésének, valamint ezek vendéglátásban való
felhasználásának ösztönzése. (jogszabályi rendezés szükséges!).
A hagyományos kulináris kínálat tovább bővíthető a Tokaji borvidék innovatív, bor és csokoládé
társításán alapuló termékeivel.
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AKTÍV TURIZMUS
Az aktív turizmus iránt egyre fokozódik az érdeklődés. A Bodrog menti települések fejlesztésénél
kiemelt fontosságú a folyóhoz kötődő aktív turizmus fejlesztése. A Bodrog felfűzi a turisztikai
szempontból értékes városokat Tokajtól Sátoraljaújhelyig. Nagyobb hajókkal azonban csak időszakosan járható, középtávon kajak-kenu desztinációként lehet vele kalkulálni - az ANPI Őrszolgálata
már évek óta tart fenn vízitúra-útvonalat. A Bodrog folyó menti kerékpáros infrastruktúra-fejlesztést a Kerékpáros Turizmus Fejlesztési Stratégiája 2010-2015 (EconoConsult Kft. – COWI Magyarország Kft.) is tartalmazza. A kerékpározás és a vízi túrázás összehangolt (közös tároló,
kölcsönző, szállás stb.) infrastruktúrára épülő fejlesztése a vonzerőnövelés és a kihasználtság
szempontjából egyaránt fontos.
A kerékpáros turizmus szempontjából a Tokaj-Hegyalja közelében húzódó 11. Eurovelo kerékpárúthoz való csatlakozás kínál fejlesztési lehetőséget. További kínálatbővítési lehetőség a térségben
egy nemzetközi elvárásoknak megfelelő hegyi kerékpárpálya megépítése, mely további célcsoportokat vonz a térségbe.
A kék túraútvonal érinti a területet, Tokaj-Hegyalja a bakancsos turizmusnak is központi területe,
az útikönyvek az alábbi útvonalakat ajánlják: Tokaj – Gelin, Tokaj – Kopasz-hegy, Tokaj – Csurgóköz, Tokaj – Remence. Javasolt a gyalogos túraútvonalak és kerékpáros hálózat összehangolása.
A Sátoraljaújhely mellett kiépült Zempléni Kalandpark a térségi aktív turizmus kiemelt célpontja.
Az évente 200 ezernél is több látogatót vonzó kalandpark jó lehetőséget nyújt arra, hogy a látogatók az aktív turizmuson felül egyéb, a világörökséghez közvetlenül is csatlakozó, a kiemelkedő
egyetemes érték fenntartásához direkt módon is hozzájáruló turisztikai szolgáltatásokat is igénybe
vegyenek.

VIDÉKI TURIZMUS
A falusi turizmus jellegéből adódóan a természeti adottságokhoz kötődik, de szorosan összefügg
a helyi közösségek sajátos kulturális örökségével, hagyományaival. A keresleti trendek alapján kiemelt jelentőséget kap ez a terület, mint a vidéki lakosság alternatív jövedelemforrása. A falusi
turizmus a városi emberek számára a vidéki élet teljességét bemutató és élményeket nyújtó termék, amelyet a szálláshelykínálaton túl, többek között a gasztronómia és borturizmus is kiegészít.
A vidéki (falusi, rurális, agro) turizmus ma még jórészt magán-szállásadási tevékenységet jelent a
borvidéken, ami önmagában nem tudott meghatározóan javítani egy-egy kisebb falusi település
komplex társadalmi-gazdasági helyzetén, illetve versenyképességén. A helyi termékek (nem csak
a hungarikum tokaji bor) bevonása és népszerűsítése bővíti a családbarát szolgáltatások körét
(például kézműves foglalkozások és farmprogramok kialakítása, ahol a gyerekek és felnőttek mind
az állatokkal, mind a kerti munkákkal ismerkednek), ami a falusi turizmus versenyképességét fokozza. Az eddigi kevéssé sikeres projektek ellenére sem kizárt, hogy jó eséllyel lehet jól működő
lovasturisztikai szolgáltatásokat létrehozni a térségben.
A településkép és a történelmi településközpontok megújításának programja hozzájárul a falusi
turizmus vonzerejének növekedéséhez. A falusi turizmusban szolgáltatóként résztvevő épületek
felújításával a fejlesztési programban részt vevő települések arculata előnyösen változik a mai
kor kívánalmainak is eleget tevő átalakítások során, ami további vonzerőt jelenthet.
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rENdEzVéNYTurizMuS
Részben (de nem feltétlenül) az örökségturizmus egy részterületét is képezik a nagyrendezvények.
Ezek a rendezvények elsősorban az örökség értékeire, hagyományaira, valamint kortárs művészeti
értékekre építenek, és fontos vonzerőt jelentenek mind a belföldi, mind pedig a külföldi turisták
számára. A nagyrendezvények számos kritériumnak kell, hogy megfeleljenek. Fokozatosan el kell
érni, hogy a Tokaj-Hegyalján zajló rendezvényeken a világörökségi státuszhoz méltó, minősített
program kínálati mix domináljon.
a zempléni Fesztivált és a hegyalja Fesztivált célszerű a fenti szempontokat szem előtt tartva is
értékelni, továbbfejleszteni és kitűzni a nagyrendezvény besorolás elérését az örökségturizmus
attrakciófejlesztés keretében. Mind a két fesztivál továbbfejlesztésre alkalmas, azonban további
infrastruktúrát is ki kell alakítani, hogy ezáltal erősebb elemként épüljenek be a terület turisztikai
kínálatába.

KoNfErENCiATurizMuS
E termékcsoportban a világörökségi terület adottságai elsősorban a szőlészeti-borászati, örökséggazdálkodási tárgyú, Magyarország multikulturális gyökereivel foglalkozó rendezvények TokajHegyaljára csábításában, ilyen konferenciák szervezésében kínálnak lehetőséget. A térségben a
meglévő konferencia helyszínek, jelen lévő kisebb szállodák kapacitásait kell mértékadónak tekinteni, melyek a korszerű elvárásoknak megfelelő technikával felszerelve ki tudnak szolgálni 150200 fős rendezvényeket. A nagyberuházások helyett a továbbfejlesztés lehetőségét a konferenciák
számának, gyakoriságának növelésében, nemzetközi jellegének erősítése irányában, tehát a meglévő kapacitások jobb kihasználásában, bevételtermelő képességében fokozásában kell keresni.
Vizsgálandó a meglévő kapacitások felszereltségének fejlesztése, további minőségi szálláshelyek
kialakításának szükségessége.

VAdáSzTurizMuS
A térségben működő vadásztársaságok összefogásán alapulhat ennek a turisztikai szegmensnek a
fejlesztése. A Zemplén belső területe elsősorban, mint nagyvadas terület jön számításba. Lehetőség nyílik - a nagy múltú tradíció miatt - a vadgazdálkodási és vadászati hagyományok megőrzésére,
melyek a Károlyi és Forgách Uradalmak vadászati kultúrájában gyökereztek, és nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy a területre jellemző kárpáti jellegű milici gímszarvas génállomány a maga rendkívüli trófea és habitus jellemzőivel napjainkig fennmaradhatott. A zempléni
vadászház-fejlesztések azt bizonyítják, hogy jól jövedelmez az ideérkező nyugati vadászok fogadása. A borvidék települései közül Erdőhorváti vadászturizmusa emelhető ki. A tájegység területén
megtalálható nagyvadállomány károsítása csekély mértékű volt, ami lehetővé teszi természetközeli, kis területeket érintő módszerek alkalmazhatóságát is.

3.5.5. szoLgáLtatás- és KÍnáLatFejLesztés
iNNoVATiViTáS TáMogATáSA
A turisztikai kínálatban elengedhetetlenül szükséges az újszerűség, az innovatív szemlélet megjelenése, hogy kreatív és vonzó termékek jöjjenek létre. A cél elérését
• egyrészt a sokszínű turisztikai kínálat kialakítását szolgáló helyi gyökerű, kisléptékű innovatív
kezdeményezések támogatása,
• másrészt a forráskoncentrációt biztosító, a helyi adottságokat jelentős továbbgyűrűző hatással
bíró, korszerű komplex termékké fejlesztő kiemelt projektek megvalósítása segíti elő.
Az újszerű, attraktív ötletek, az egyediség, az innováció a versenyképesség jelentős alappillérei.
Amennyire szükséges ennek az elterjedése Magyarországon, annyira nehéz is, hiszen a vállalkozások általában szűkös erőforrásaikkal csak a legfontosabbnak vélt tevékenységekre tudnak koncentrálni.

MEgKözELíTHETőSég, LáTogATóK MozgáSA A TErüLETEN
A látogatóközpontban, interneten, szálláshelyen stb. megszerzett információk alapján a jelen feltételek között csak saját gépkocsival tudja felkeresni a turista a kínálati elemeket, ami mérsékelt
élményszerűsége mellett környezeti fenntarthatósági szempontból is aggályos.
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A közúti, kerékpáros és vízi közlekedés feltételeinek összehangolt fejlesztése a minőségi turizmus
elengedhetetlen feltétele (részletesen lásd a Megközelítés, közlekedés c. fejezetben).

LáTogATóKözpoNT
szükség lehet a világörökségi terület egy súlyponti helyszínén egy komplex szolgáltatást nyújtó
látogatóközpont létrehozására, amely az ideérkező turisták számára interaktív – információs és
bemutató központként működne, ahol a látogató teljes körű tájékoztatást és segítséget kap a világörökségi helyszínen elérhető szolgáltatások vonatkozásában. A látogatóközpont kialakításával
a kulturális örökség és a természeti turisztikai attrakciók mellett megjeleníthetővé válnának a borvidékhez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások is (turisták fogadása, ellátása, az attrakciókról szerezhető élmények elmélyítése). A komplex szolgáltatást nyújtó látogatóközpont a természeti és
kulturális értékek (TH világörökség, ANPI ZTK és TB TK, stb.) bemutatása mellett a turisták magasabb, koncentrált költését is lehetővé tenné (ajándéküzlet, kazamata, multimédiás bemutatótermek, higiénés helységek). a látogatóközpont megvalósítása során egy alkalmas, használaton
kívüli műemléképületet kell előnyben részesíteni, lehetőleg értékes és integrálható pincével,
pincerendszerrel összekapcsolhatóan. E komplex látogatóközpont szervezi és támogatja a térség
egyes tematikus kínálatait reprezentáló kisebb léptékű látogatóközpontok hálózatának kialakítását
és működését.

TájéKozTATáS
A TDM-ek saját adatbázisuk alapján, versenysemleges módon ajánlják a turisztikai látnivalókat,
program és szállás lehetőségeket, egyben fogadják, továbbítják és orvosolják a turisták visszajelzéseit. szükség van egy áttekinthető, jól működő, folyamatosan karbantartott, hiteles adatbázisra, egy rétegesen felépített, minden promóciós eszközt magában foglaló komplex turisztikai
tájékoztatórendszerre, a „látogatóközpont-hálózattól” (Visitor Center) az ingyenesen megkapható
borvidék térképig.
A fiatal korosztály egyre jobban az internetről tájékozódik, ezért az internet és az e-turizmus lehetőségeinek fokozottabb hasznosítása elengedhetetlen. A turisztikai szolgáltatók (vállalkozások,
non-profit irodák, magánszemélyek stb.) megjelenése az interneten lehetővé teszi, hogy forgalmukat, hasznukat fenntartsák, illetve növeljék. Az információszolgáltatás ezen formájának teljes
körű kihasználásához elengedhetetlen az idegen nyelven való tájékoztatás is. borvidék szintű hatáskörrel rendelkező szervezet által koordinált információs rendszer szükséges ahhoz, hogy a
Tokaj-hegyaljai borászatok, turisztikai attrakciók és szolgáltatók egységesen jelenhessenek meg a
világhálón. Mivel az internetes megjelenés költségei viszonylag alacsonyak, minden szolgáltató
feladata ezt a lehetőséget kihasználni.
Az egyszerű internetes megjelenést fokozatosan az on-line tranzakciókat lehetővé tevő rendszereknek kell felváltaniuk (információszerzés, foglalási rendszerek, vásárlás). Az internet, mint médium bizonyos célcsoportok számára fontos promóciós eszköz is, ennek kihasználása minden
szinten (nemzeti, regionális, szolgáltatók) egymásra épülve az érintettek feladata.
Az internetről kapott információnak azonosnak kell lenni mind tartalmában, mind kivitelében,
de legalábbis utalás szinten a nyomtatott formában kiállításokon, információs irodában, vagy
postán kapott promóciós eszközökkel, illetve azok megjelenésével. Ezt a rendszert összhangba kell
hozni a közutakon, városokban, falvakban kiépített táblarendszerrel. Az online megjelenés egyéb
követelményei:
• célorientált tartalom: jól tervezett, átgondolt tartalom, amely tudatosan segíti a látogatót
abban, hogy könnyen megtalálja a lényeges információkat, felkelti az érdeklődést a borvidék iránt,
felépíti a szükséges bizalmat, így ösztönzi a potenciális vendéget a terület meglátogatására.
• aktuális, friss, karbantartott információ: ez teszi igazán működő marketing eszközzé a weblapot,
növeli annak használati értékét, táplálja mind a weblap, mind a borvidék iránti bizalmat. Az információ karbantartása egy átlag Web-böngészővel bármikor frissíthetővé válik.
• intuitív navigáció: A megfelelő tartalom könnyen elérhető. Egy intuitív navigációs rendszer nem
készteti a látogatót felesleges gondolkodásra, keresgélésre, ott minden a helyén van, a legfontosabb funkciók és információk mindig szem előtt vannak.
• Funkcionális, elegáns design: A weblap elegáns, de egyszerű és funkcionális megjelenéssel ren-
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delkezik. Mértékkel és megfelelő mérettel alkalmazzák a képeket. Az oldalak nincsenek túlzsúfolva
multimédia anyagokkal, felesleges animációkkal.
HuMáNErőforráS fEjLESzTéS, A TérSég MEgíTéLéSéNEK jAVíTáSA
A minőségi turizmus nem csupán jól eladható turisztikai termékeket és szolgáltatásokat és az ezeket működtető nagy számú képzett munkaerőt kíván (ennek kifejtését lásd a 3.5 és a 3.6. fejezetekben), de az idegenek állandó jelenlétét elfogadni képes, a másság iránti toleranciára nyitott,
befogadó társadalmi közeget is megkövetel. A turistáknál jellemzően rosszabb anyagi helyzetű
helyiek számára ezek komoly kihívások, ugyanakkor a térségen belüli jó tapasztalatok is igazolhatják, hogy a nyitottság, a vendégszeretet és a „fair play” magatartás hozzájárul ahhoz, hogy a közösségek anyagi jóléte is növekedni tudjon a turisták jelenlétének köszönhetően. A kezelés feladata
itt alapvetően a helyi közösségfejlesztő kezdeményezések felkarolása, amelyek képesek a lakosság
különféle rétegeiben, kifinomult eszközökkel a viselkedési kultúrát (mindennapi kommunikáció,
üzleti kapcsolatok során), a környezeti igényességet erősíteni. A tematika a már említett „társadalmi szerződésnek” fontos eleme, de ide tartozhatnak a helyi szolgáltatók által elfogadott viselkedési kódexek. A helyi társadalmi kontrollnak a turisták biztonságérzetének erősítését is
szolgálnia kell.

3.6. szaKMai Képzés-toVábbKépzés

3.6.1. a térségi Képzés céLcsoportjai
A KEzELéSBEN réSzT VEVő SzAKEMBErEK
A világörökségi helyszín kiemelkedő egyetemes értéket hordozó értékelemeinek megőrzését és
világszínvonalú kezelését kizárólag egy jól képzett szakember gárda képes felügyelni és irányítani.
A kezelési kézikönyv elkészítéséért, valamint a kezelési terv végrehajtásáért felelős világörökségi
gondnokság szervezeti keretén belül, illetve annak külső szakértői hálózatában a történelmi borvidékre vonatkozó speciális ismeretekkel felvértezett munkatársakra és közreműködőkre van szükség.
A világörökségi gondnoksági feladatokat megfelelő kompetenciákkal és kapacitással rendelkező
szervezetnek kell ellátnia. Különösen nagy kihívást jelent ez a Tokaj-Hegyalja Történelmi Borvidék
esetében, ahol a nagykiterjedésű, 27 település területére kiterjedő kultúrtájnak nincs hagyományosan kialakult, a terület egészére kiterjedő hatáskörrel bíró „gazdája”. (Ilyen pl. a Hortobágyi
Nemzeti Park – Puszta esetében a HNP Igazgatóság, vagy az Aggteleki-karszt és szlovák-karszt világörökségi helyszín esetében az ANP Igazgatóság.) A Tokaj-hegyaljai világörökségi terület kiemelkedő egyetemes értéket alkotó attribútum-rendszere ráadásul kivételesen összetett és
többszörösen rétegzett (ld. 2. fejezet), ebből következően többirányú szakmai felkészültséget igényel a gondnoksági feladatok ellátása.

A ToVáBBi SzErEpLőK
A világörökségi terület KEé-ének fennmaradását biztosító és ebben érdekelt/érintett szereplők (pl.
borászok, turisztikai vállalkozók, építészek és építési vállalkozók, valamint az alkalmazottaik, stb.)
A világörökségi terület kiemelkedő egyetemes értékének fennmaradása – a természeti katasztrófáktól eltekintve – elsősorban a világörökségi területen élő és dolgozó emberek, illetve az ott
gazdálkodó szervezetek tevékenységének összességén múlik. A megőrzés biztosítása érdekében
a kezelői tevékenység során a megfelelő oktatási intézményekkel együttműködve elő kell segíteni,
hogy a világörökségi területhez kötődő speciális szaktudások fennmaradjanak és továbbadásra kerüljenek, illetve szükség esetén új tudások is megjelenjenek. Kiemelt jelentőségű a szőlészeti-borászati szakismeretek (1. attribútum-csoport), továbbá az építész-szakértői, tervezői, kivitelezői
és üzemeltetői szaktudások (2. és 3. attribútum-csoport) helyi adottságokhoz igazítása és fejlesztése. szükséges továbbá a környezetvédelemi és tájvédelmi, rehabilitációs szakemberek tudásának
a 4. és 5. attribútum-csoport megőrzési követelményeinek megfelelő továbbfejlesztése, valamint
a 6. és 7. attribútum-csoporthoz (régészeti-tájrégészeti, egyéb tudományos kutatói, valamint művészeti tevékenységekhez) kapcsolódó szakemberek bevonása a világörökségi helyszín megőrzését
és gazdagítását biztosító munkába.
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3.6.2. a térségi Képzés stratégiája
A KEzELő SzErVEzET MuNKATárSAiNAK ToVáBBKépzéSE
A világörökségi gondnokság belső tematikus továbbképzése a helyszínspecifikus ismeretek bővítését és elmélyítését szolgálja a gondnokság munkatársainak körében. Az ismeretek naprakészen
tartása érdekében a munkatársak önképzésén túl, egy továbbképzési programot kell kidolgozni,
amely a korszerű örökséggazdálkodás, a látogatómenedzsment és turizmusszervezés valamint a
területi és ágazati együttműködések generálása terén nyújt friss ismereteket. A gondnokság munkatársainak átfogóan kell ismerniük a világörökségi területen zajló aktuális folyamatokat, mind a
szőlőtermelés és borkészítés, mind az épített örökség kezelése (műemlékek és egyéb védett értékek), mind pedig a turisztikai ágazat terén, annak érdekében, hogy a gondjaikra bízott világörökségi
terület értékeinek megőrzését és fenntartható hasznosítását, bemutatását biztosítani tudják.

A ViLágöröKSégi TErüLET MEgőrzéSéHEz KApCSoLódó SzAKMAi KépzéSEK
Tokaj-Hegyalja értékhordozóinak (attribútumainak) megőrzése a sok száz éves szőlészeti-borászati
kultúra hagyományainak ápolásán és továbbélésének biztosításán múlik. Mivel itt nem egy kivételes természeti képződmény, vagy egy különösen értékes műemlék fennmaradását, hanem a természet, a táj és az emberi tevékenység együttes produktumának folytatólagos fenntartását
kívánjuk biztosítani, különös jelentőséggel bír a speciális helyi tudások megőrzése, továbbadása
és a változó kihívásokhoz való alkalmazkodás képességének biztosítása. Ennek nélkülözhetetlen
eszköze a megfelelő mennyiségű és színvonalú szakemberképzés a helyszínhez kötődő speciális
szakterületeken. Az iskolai rendszerben biztosított szakképzés túlmutat a világörökségi terület kezelésével megbízott gondnokság hatáskörén, de a világörökségi területen (és a tágabb régióban)
működő oktatási intézményekkel kötött együttműködési megállapodás keretében a gondnokság
kihelyezett tanfolyamok szervezését, valamint a szakképzés tartalmi és módszertani továbbfejlesztését kezdeményezheti a helyszínhez szorosan kötődő szakterületeken.
A szakmai képzések elsődleges célja: utánpótlásképzés / speciális helyi tudások megőrzése és továbbadása / rendszeres továbbképzés / ismeretterjesztés.
Helyszín-specifikus szakterületek: szőlészet-borászat (alap-, közép-, felsőfok) / építészeti tervezés,
tájtervezés, településtervezés (örökséggazdálkodási specializáció) / építőipari kivitelező szakmák
(műemléki értékű épületek és pincék felújítása, karbantartása) / kádár mesterség / idegenforgalmi
és vendéglátó ipari szakmák (a történelmi borvidékre és a borkultúrára vonatkozó kiegészítő ismeretekkel).

3.6.3. a szaKMai Képzés prioritásai
fELSőfoKú KépzéS, ToVáBBKépzéS
Szőlészet – borászat szakterület
A Tokaji Borvidék szőlészeti és Borászati Kutatóintézet (TsZBK) a világörökségi helyszín első számú
tudományos műhelye. A kutatóintézet kutatási eredményei, szaktanácsadói tevékenysége és széleskörű publikációs és ismeretterjesztő tevékenységei a borvidék és a Tokaj-hegyaljai borászati
kultúra múltjának feltárásán és dokumentálásán túl, jelentős mértékben hozzájárulnak a mai és a
holnapi szőlőtermesztési és borászati tevékenységek eredményességének fokozásához. a tudományos kutatásokra és a technológiai fejődésre alapozott korszerű szőlőtermesztési és borászati
eljárásoknak a helyi adottságokhoz igazított adaptálásával, a helyi borászoknak nyújtott szakmai
segítséggel, a kutatóintézet jelentős mértékben hozzájárul a borvidékre jellemző sajátos termelői
kultúra folytonosságának biztosításához.
A TsZBK tevékenységi köre a közelmúltban kibővült a felsőfokú képzés irányába. A Debreceni Egyetem borászati mikrobiológiai kihelyezett tanszéket hozott létre a Tarcali kutatóintézetben. A szőlészet-borászat szakterület esetében a helyszínspecifikus felsőfokú szakmai képzés ezzel jelentős
mértékben megalapozódott.

„A Természettudományi és Technológiai Kar és a Tokaji Borvidék szőlészeti és Borászati Kutatóintézet közötti szakmai kapcsolatok (kutatási együttműködések, a hallgatók nyári szakmai munkája, PhD munkák) bővítése érdekében 2012. szeptember 13-án együttműködési
megállapodást írtak alá. Az együttműködés célja a kutatás és oktatás kiszélesítése, a megállapodó felek számára kölcsönösen előnyös
kapcsolat hatékonyságának javítása, ezen belül kiemelten a biológus képzés színvonalának emelése, valamint a gyakorlati oktatás, a
gyakorlat oldaláról elvárt alapvető kompetenciák fejlesztése. További kiemelt cél az alapkutatások végzése borászati téren (különös
tekintettel mikrobiológiai és genetikai vonatkozásokra), az alapkutatás mellett felhasználás-orientált kutatásfejlesztés, innováció, az
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ágazat jelenlegi és jövőbeli problémáinak megoldását elősegítő közös tevékenység folytatása, elméleti és hasznosítható gyakorlati ismeretekkel rendelkező szakemberek képzése.”
„… a kihelyezett tanszék lehetőséget biztosít a természettudományi és technológiai kar hallgatóinak, hogy nyári szakmai gyakorlataikat
Tarcalon tölthessék, de készülhetnek tudományos diákköri- és diplomamunkák, valamint phd disszertációk is a közös kutatási témákban.
A kutatóintézet munkatársai a biológusképzés résztvevőinek előadásokat, gyakorlatokat tartanak a jövőben.” (http://tek.unideb.hu/kihelyezett-tanszekek.html)

A Fejlesztési Tanács és a Hegyközségi Tanács feladata, hogy ezt az együttműködést ápolja, fennmaradását, továbbműködését, fejlődését biztosítsa a Kutatóintézett megváltozott intézményi keretei mellett is. Keresni kell a lehetőséget a helyi piaci szereplők, az egyetem és a Fejlesztési Tanács
közötti együttműködés intézményesítésére.
Felsőfokú szőlész-borász képzést indító intézmények: Károly Róbert Főiskola, Pannon Egyetem Georgikon Kar, Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar, szent István Egyetem Kertészettudományi Kar.
A Budapesti Corvinus Egyetemtől a szent István Egyetemhez került Tájépítészeti és Településrendezési Kar kezdeményezésére folyamatban van egy tájgondnoki képzés (tájgondnok szakmérnök,
tájgondnok szaktanácsadó) beindítása. Amennyiben megindul a képzés, érdemes lenne Tokaj-Hegyalját, mint oktatási - gyakorlati terepet bevonni a képzés programjába. Ennek érdekében a Gondnokság kezdeményezheti az együttműködést az Egyetemmel, a gyakorlat-orientált programban
való közreműködés érdekében.

desztináció és örökségmenedzsment szakterület
A Budapesti Kommunikációs és üzleti főiskolán 4 féléves mesterszakos képzés keretében 2011 óta
van lehetőség magas szintű turisztikai desztinációs és örökségmenedzsment ismeretek és kompetenciák elsajátítására:
„A Turisztikai Desztinációs Menedzsment specializáció során elsajátíthatják, hogyan kell egy desztináció (turisztikai fogadóterület) turizmusának egész rendszerét megtervezni, fejleszteni; hogyan lehet egy települést vagy térséget a turisztikai piacokon értékesíteni.
A Világörökség Menedzsment specializáció (angol nyelven) európai szintű újdonság, a Főiskola Közép-Európából elsőként lett tagja a
világörökségekkel foglalkozó UNEsCO UNITWIN hálózatnak. A képzés átjárható lesz a tagintézmények között, végzősei eséllyel pályázhatnak a különböző Világörökségek által meghirdetett állásokra a világ bármely pontján.
A Desztináció és Örökségmenedzsment specializáció mindazon legfontosabb témákat és kérdéseket dolgozza fel, amelyek mind az
örökségek, mind pedig a desztinációk menedzsmentje során felmerülnek. számos kérdés, feladat és megoldás igencsak hasonló, ezért
van lehetőség a leghatékonyabb megoldások és technikák közös bemutatására. Ezen a specializáción az örökségmenedzsment tárgyak
angol nyelven kerülnek bemutatásra.”
(http://www.bkf.hu/tovabb/mesterkepzesek/turizmusmenedzsment)
Kőszegen, az iSES (institute for Social and Europian Studies) keretében működik posztgraduális kulturális örökségmenedzsment képzés,
amelynek küldetése: „sokoldalú elméleti és gyakorlati szakemberek képzése, akik a kulturális örökséget működő rendszerként szemlélik,
azaz nem csak annak védelmét, hanem annak fenntarthatóságát és hasznosítását is szem előtt tudják tartani.” (http://www.ises.hu/kulturalis-oroksegmenedzsment)

A fenti képzések egyfelől a gondnokság munkatársainak továbbképzése, vagy szakember állományának bővítése szempontjából érdemelnek figyelmet, másfelől a világörökségi területen működő
TDM szervezetek, valamint turisztikai vállalkozások humán erőforrás fejlesztése szempontjából
fontosak.
A világörökségi helyszín területén, Sárospatakon, az Eszterházy Károly főiskola Comenius Karán a
KET támogatja a kulturális örökség menedzsment képzés indítását, illetve az itt elérhető általános
turizmus és vendéglátás alapszintű képzés továbbfejlesztését akár önállóan, akár a fenti képzések
kihelyezett tagozataként. A világörökségi helyszínen működő Főiskolai Kar szellemi és infrastrukturális kapacitásait széleskörűen be kell vonni Tokaj-Hegyalja kutatási és oktatási programjába. A
turisztikai és vendéglátó képzés keretében, az itt tanuló hallgatók számára speciális helyismereti
és helytörténeti kurzusok tartásával kell biztosítani a széleskörű és alapos ismeretek elsajátítását
a világörökségi borvidék vonatkozásában. Cél, hogy a helyben végző fiatalok helyben kamatoztassák tudásukat, illetve hogy a világörökségi helyszínen alapos helyismeretekkel rendelkező szakemberek dolgozzanak a turizmus és a vendéglátás területén. Ezen túl, a tanító- és tanárképzésben
is hangsúlyos szerepet kell kapnia a történelmi borvidékre vonatkozó ismereteknek, annak érdekében, hogy a leendő tanítók és tanárok a világörökségi helyszín iskoláiban képesek legyenek megszerettetni a gyerekekkel szűkebb hazájukat, megismertetve őket annak különleges értékeivel.
A Tokaj-hegyalja Világörökségi Gondnokság a rábízott Kiemelkedő Egyetemes érték megőrzése érdekében ösztönzi és támogatja a sárospataki Főiskolán, valamint a tágabb térségben folyó tanító
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és tanárképzésben, illetve továbbképzésben, a roma integráció, a közösségfejlesztés és a kulturális
hagyományok őrzése tematikák beiktatását a képzés rendjébe. cél a kulturális sokszínűség és a
társadalmi együttélés, valamint a helyi identitás széleskörű erősítése a világörökségi területen.
Vizsgálandó a főiskolai szőlész-borászképzés elindításának lehetősége, akár a Debreceni Egyetem
főiskolai karán, illetve a főiskola fenntarthatósága és a hagyományos multikulturalitás erősítése
érdekében vizsgálandó a külföldiek fogadására is nyitott angol nyelvű felsőfokú szakképzés indítása, melyek vonzerejét a nagyhírű tokaji borászoknál letölthető szakmai gyakorlat lehetősége erősítheti.
Egyéb, a világörökségi attribútum-csoportok megőrzéséhez kapcsolódó szakterületek
A Tokaj-hegyalja történelmi borvidék világörökségi terület 27 településén tervezési feladattal megbízott építészeknek ismerniük kell a világörökségi helyszínre jellemző hagyományos épületszerkezeteket, anyaghasználatokat. Mind a műemlék, vagy műemlék jellegű épületek, mind pedig a
pincék esetében, hiszen a felújítási és az új építési munkák során is maximálisan törekedni kell a
világörökségi értékek hiteles megőrzésére.
A Világörökségi Tervtanács mellett működő Tanácsadó és Monitoring Testület egyéb szerepei mellett fontos feladatot láthat el az operatív ismeretek átadásában és számonkérésében. Ehhez a
megfelelő akkreditációs eljárásokat le kell folytatni és biztosítani kell a továbbképzések pénzügyi
feltételeit.
A megszervezésre javasolt műemlékőr szolgálat felsőfokú szakemberigénye műemléki és kivitelezési tapasztalatokat igényel.
A Világörökségi területen található régészeti lelőhelyek védelme, monitoringja, valamint kezelési
és hasznosítási terveinek kidolgozása érdekében a lelőhelyek kezelésében érintett múzeumi szakemberek, önkormányzati referensek, ANPI természetvédelmi őrök, a régészeti örökség védelmében érintett hivatali munkatársak, a Világörökségi Gondnokság munkatársai esetenként
képzéseken, konferenciákon vesznek részt. A képzések, továbbképzések két területet érintenek:
• Jó gyakorlatok megismerése: más, magyarországi és külföldi világörökségi helyszínek régészeti
lelőhely-kezelési gyakorlatának megismerése;
• A hazai építészképzésben résztvevő egyetemek alapvetően objektum-alapú műemlékvédelmi
szakmérnök képzésében erősíteni kell a területi (történeti tájra vonatkozó) védelem és örökséggazdálkodás oktatását (pl. BMGE);
• A Tokaji Világörökségi területet ismerő, helyi, örökségvédelemben érintett múzeumok, egyetemek tematikus képzéseket indítanak abból a célból, hogy a világörökségi területen naponta jelenlévő önkormányzati alkalmazottak, természetvédelmi őrök, örökség őrök (rangerek) naprakész
ismeretekkel rendelkezzenek a régészeti lelőhelyek kezelése kapcsán is.

Közép- éS „ALApfoKú” KépzéS
Szőlészet-borászat fenntartásához szükséges szakmák a középfokú képzésben
A szőlőterület tervezett (közel 50 %-os!) növelése és a világszínvonalú borkészítés felé való törekvés megköveteli, hogy középfokon is jól képzett szakemberek álljanak rendelkezésre. Kifejezetten
olyan középfokú képzésre van szükség, ahol az általános szőlőtermesztés és borászati ismeretek
keretében, a világszerte jellemző szőlőtermesztési-borkészítési gyakorlatok mellett, a tanulók részletesen megismerik a Tokaj-hegyaljai szőlőművelés történetét, a korábbi borászati gyakorlatot, a
helyi-egyedi adottságok mibenlétét és tudatos hasznosításának módozatait.
Kifejezetten innovatív szemléletű, a régi fajtákat, régi szőlőművelést is ismerő, korszerű borkészítési ismeretekkel rendelkező, szakmai újításra képes szakembereket szükséges képezni. Középszinten feltétlenül szükséges a szőlészet-borászat együttes oktatása! A bor minősége alapvetően a
szőlőben dől el, ezért a két tevékenység merev szétválasztása semmiképp sem fogadható el. A tanterv összeállításához fel kell használni a TBsZK-ben felhalmozott tapasztalatokat.
Kiemelkedően fontos a helyi szakiskolákban az agrár-élelmiszeripari szakmai képzés keretében, a
történelmi borvidék speciális adottságaihoz igazított elméleti és gyakorlati ismeretek oktatása
egyfelől az általános iskola elvégzése után szakmát tanuló fiatalok számára, másfelől tanfolyamok,
OKJ-s képzések keretében felnőttek számára. Ennek érdekében támogatni kell a világörökségi területen működő agrár-élelmiszeripari szakiskolák tananyagfejlesztését, a tanárok, oktatók továbbképzését és gyakorlati képzési lehetőségeket, a Tokaj-Hegyalján évszázados hagyománnyal bíró
vincellérképzés mai igényeknek megfelelő megújítását: szepsi Laczkó Máté Mezőgazdasági és

56

TOKAJ-HEGYALJA KEZELÉSI TERV

élelmiszeripari szakképző Iskola (sátoraljaújhely); Tokaji Mezőgazdasági szakképző Iskola; Abaújszántói Mezőgazdasági szakképző Iskola. Emellett erősíteni kell a vállalkozóvá váláshoz szükséges
készségek elsajátítását, beleértve az idegennyelv-tudást (kéttannyelvű képzések).

Egyéb, a világörökségi helyszínhez kötődő szakmák a középfokú és szakképzésben
A világörökségi terület értékeinek megőrzése érdekében
kiemelkedő szerepe van más szakmákban is a helyszínhez
kötődő speciális ismeretek elméleti és gyakorlati oktatásának. Ezen szakmák esetében is biztosítani kell a tananyagfejlesztést és a gyakorlati képzés kibővítését a
világörökségi területen elvárt és alkalmazandó ismeretekkel:
• építőipar – műemlékőr szolgálat (kőműves, ács, épületasztalos, burkoló, kőfaragó stb.)
• hagyományőrző (kihaló) szakmák (hordó készítő, kőfaragó, keramikus stb.)
• természetmegőrző és agrár gazdálkodás (erdész, tájgondnok, vadász-vadgazdálkodó, növénytermesztő, állattenyésztő, kertész stb.)*
• idegenforgalmi – vendéglátó ipari szakmák (szakács, pincér, sommelier, turisztikai szervező, idegenvezető stb.)

A humánerőforrás képzésében fontos szerepet tölt be a tokaji Kereskedelmi és Idegenforgalmi Középiskola, az udvarán lévő színpadot és a közelben található új szabadtéri színpadot (bányaudvart)
jobban lehetne turisztikai szempontból hasznosítani.
A világörökségi helyszín megőrzését kiváltképpen szolgálja egy egyedi, a történelmi borvidékre
szabott új, komplex szakképzés beindítása, amely a szőlőhegyen végzett fizikai munkák teljes
körét felöleli: szőlőtelepítés, szőlőművelés, gépkezelés, gépkarbantartás, támfalépítés, falrakás,
tereprendezés, stb. A hagyományok és családi tapasztalatok átadásának megszakadása miatt ezeket tanítani kell. A komplex képzés révén biztosítható a történelmi borvidékre jellemző hagyományos tudások fennmaradásának és az új technikák alkalmazásának ötvözése, a helyi munkaerő
értékteremtő hasznosulása. A borvidéken élő alacsonyan képzett, a munkaerőpiacon rossz esélyekkel bíró társadalmi rétegek számára perspektívát, a helyi szőlő- és borgazdaságok számára
pedig képzett munkáskezet biztosító komplex képzés beindítása kiemelt prioritást élvez a világörökség védelme érdekében biztosítandó szakmai képzések, továbbképzések területén. A „komplex
szőlőhegyi munkák” képzési tananyagának és módszertanának kidolgozása során támaszkodni kell
a TsZBK elméleti és gyakorlati útmutatására, az intézet munkatársainak és nagyobb borászatoknak
a közreműködésére.
Az itt felvázolt képzés a BOR-VIDéK Tokaj-Hegyalja Nemzeti Program előkészítéséről hozott
1981/2013. (XII. 29.) Korm. határozatban megfogalmazott elvárásnak (4./g. pont) felel meg (idézet
a kormányhatározatból):

„g) felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy vizsgálja meg annak feltételeit, miként valósítható
meg a térségben a tokaji életpályamodell keretében a szőlészeti tevékenységbe történő ötszáz fő
alacsony végzettségű vagy piacképes szaktudással nem rendelkező, hátrányos helyzetű, tartósan
munkanélküli személy bekapcsolása, figyelemmel az átképzési szükségletekre, annak költségeire
és az erre igénybe vehető támogatási lehetőségekre.”
Az iskolai rendszerben folytatott, helyi igényekre szabott (megújuló) szakképzések mellett támogatást kell biztosítani a világörökségi helyszín területén élő munkanélküliek (elsősorban tartós
munkanélküliek) számára az alábbi területeken biztosított felnőtt képzések esetében is: szőlőmunkás, tájgondnoksági munkák, mikro-vállalkozás, idősgondozás, háztartási alkalmazott, falusi vendéglátás, falusi önfenntartás, hagyományőrző kismesterségek, turisztikai kalauz-vezető. A
világörökség megőrzése érdekében nyújtott oktatási támogatás a képzés feltételeinek kialakítására
és a részvétel biztosítására egyaránt ki kell, hogy terjedjen.
* Az oktatásban szerepet kap a VÖ terület természeti értékeinek, valamint a természeti értékek
védelme érdekében hozott hatályos jogszabályoknak a bemutatása, továbbá a természeti értékek
fenntartásáa érdekében alkalmazható technológiák ismertetése és gyakorlati oktatása. A gyakorlati
oktatásban partner az ANPI, amely a területen kezel védett és Natura 2000 területeket is.
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3.7. oKtatás, isMeretterjesztés, társadaLMi tudatosság nÖVeLése

3.7.1. a heLyi tudásbázis FejLesztéséneK céLjai
Alapvető cél a helyi kulturális értékek megóvása és továbbadása, ennek eszköze a helyi identitástudat erősítése. az oktatás, az ismeretterjesztés és a társadalmi tudatosság növelése lényegében
kezelési eszköznek tekintendő, amely a világörökségi terület kiemelkedő egyetemes értékének
megőrzését és fennmaradásának biztosítékát szolgálja. A világörökséggé nyilvánított történelmi
borvidék népessége maga is a világörökség része, hiszen tevékenységeivel és meglévő tudásával
őrzi és ápolja, vagy éppenséggel rontja és szegényíti a kiemelkedő egyetemes értéket hordozó
Tokaj-hegyaljai attribútum együttest.
A negatív folyamatok megelőzése és elkerülése érdekében fontos, hogy Tokaj-Hegyalján olyan társadalom formálódjék, amely a történelmi borvidék értékeit magáénak érzi, hétköznapi életében
érvényre juttatja, a jövő generáció számára pedig megőrzi és továbbadja azokat az ismereteket
és kötődéseket, melyek az élő kultúrtáj fennmaradásához nélkülözhetetlenek.
A világörökséget és történeti tájat fókuszba állító oktatás és ismeretterjesztés révén a társadalmi
tudatosság növelését kell elérni a világörökségi helyszín minden egyes polgára esetében. Cél, hogy
a világörökségi terület településein élők alapos és egyúttal élményszintű ismeretekhez jussanak
saját településüket illetően, valamint a világörökségi terület egészére vonatkozóan. A nemzedékeken át létrehozott közösségi értékek összekötik őket a múlttal, segítik őket kiigazodni a jelenben.
Fokozza az örökség iránti megbecsülést, a megőrzés iránti belső késztetést, a hovatartozás-tudat
elmélyítését. A világörökségi területen élőknek meg kell ismerniük egyfelől saját településük történelmét, kiemelkedő személyiségeit, megőrizendő értékeit, másfelől a történelmi borvidék egészének különleges adottságait és páratlanul gazdag kulturális hagyományait. Célcsoportok:
óvodások, általános iskolások, középiskolások, felsőoktatásban tanulók, pedagógusok, állami, önkormányzati szervezetek munkatársai, a VT 27 településének lakossága.

3.7.2. az oKtatás, isMeretterjesztés és a társadaLMi tudatosság nÖVeLéséneK stratégiája
A szemléletformálás lehetséges színterei és eszközei közül kiemelkedik a formális oktatás és a
média, de szerepe van a központi és helyi hatóságoknak, a civil szervezeteknek, a piaci vállalkozásoknak, valamint a kulturális területnek is.

A világörökségi ismeretek elmélyítésének és a világörökségi identitás megerősítésének tágabb
kontextusba helyezése:
A fenntartható fejlődés globális stratégiájának érvényesítésére tett világméretű erőfeszítések és
a világörökséggé nyilvánított Tokaj-Hegyalja történelmi borvidék kiemelkedő egyetemes értékének
megőrzési szándéka azonos cél irányába mutat: a természeti adottságok és a társadalmi-kulturális
vívmányok egyensúlyban tartására, hosszú távú fenntarthatóságára.
Az ENsZ Európai Gazdasági Bizottsága (UNECE) a tagállamok aktív részvételével elkészítette a
„Fenntarthatóságra nevelés” stratégiáját, amelyet hazánk 2005-ben aláírt.1 Az Európai Unió 2006ban megújított Fenntartható Fejlődés stratégiája az oktatást átfogó szakpolitikaként emeli ki és
leszögezi, hogy az oktatás nélkülözhetetlen eszköz a viselkedés megváltoztatásához, és a fenntarthatósághoz szükséges kompetenciák fejlesztésében. A globális fenntarthatósági stratégia érdekében és a Tokaj-hegyaljai világörökségi helyszín megőrzése érdekében folytatott
oktató-ismeretterjesztő, társadalmi tudatosságot növelő tevékenység egymástól nem elválasztható. A világörökségi helyszín polgárai környezeti és kulturális örökségük megőrzésével, a történelmi borvidéken folytatott fenntartható gazdálkodással járulnak hozzá a fenntarthatóság globális
méretű biztosításához. (Az alábbi szövegrészletben a „fenntartható fejlődés/jövő” behelyettesíthető, illetve kiegészíthető a világörökség megőrzésével.)
„Az elmúlt évtizedben jelentős mennyiségű nemzetközi tapasztalat gyűlt össze a fenntarthatóság oktatásának területén. Ennek alapján
a következő megállapításokat tehetjük:
A fenntartható fejlődést szolgáló oktatás dinamikusan fejlődő koncepció. Tartalmazza az oktatás azon újszerű megközelítését, mely
1 „Tanulás a fenntarthatóságért” tájékoztató az NFFT számára Készítette: Czippán Katalin és Lányi András, 2009
Az alapfokú oktatás minden későbbi oktatás alapja, és önmagában is hozzájárulás a fenntartható fejlődéshez.
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minden korosztályt képessé kíván tenni arra, hogy vállaljon felelősséget egy fenntartható jövő kialakításáért.
• szükség van számos meglévő oktatásügyi szakpolitika, oktatási program és módszer átalakítására oly módon, hogy azok fejlesszék a
fenntartható fejlődéshez szükséges koncepciókat, készségeket, motivációt és elkötelezettséget.
• Az oktatás kulcsfontosságú a vidék átformálása szempontjából, és elengedhetetlen a vidéki területek és közösségek gazdasági, kulturális és ökológiai életképességének biztosításához.
• Az egész életen át tartó tanulás, ideértve a felnőttoktatást és a közösségi oktatást, a megfelelő szakoktatást és szakképzést, a felsőoktatást és a tanárképzést, mind nélkülözhetetlen a fenntartható jövő megvalósításához szükséges lehetőségek megteremtéséhez.
• A fenntartható fejlődéshez aktív, széles körű ismeretekkel rendelkező állampolgárokra és odafigyelő, megfelelően informált döntéshozókra van szükség, akik helyes döntést tudnak hozni az emberi társadalom előtt felmerülő összetett, egymáshoz kapcsolódó gazdasági, társadalmi és környezetvédelmi kérdésekben. Ennek megvalósításához szükség van egy szélesebb körű társadalmi átalakulásra,
a közösségi tanulásra. Ez nem csupán konkrét oktatási és szakképzési programokat foglal magában, hanem az oktatáspolitika és a törvényalkotás eszközeinek új egyéni, közösségi és vállalati magatartásminták megtanítására és ösztönzésére való felhasználását is. A közösségi tanulás része a gondolkodásunkat és viselkedésünket hagyományosan irányító mentális modellek és feltevések
megfelelőségének mérlegelése is, gyakran vallási vezetők és a média ösztönző hatására.”

Az óvodai és iskolai oktatás rendszerén túl az ismeretterjesztés és tudatformálás második fontos
pillére az örökség élményszerű megélése: rendezvények, kiállítások, előadások, programsorozatok,
helyismereti versenyek, vetélkedők, szakmai bemutatók, mesterségek ünnepe, ünnepek, jeles
napok, stb.
A harmadik pont a lakosság korának, lehetőségeinek megfelelően differenciált bevonása az értékfeltáró, értékmentő, értékőrző munkába (közösségi szolgálat, civil szervezetek, nyári táborok, iskolai projektmunkák). Ez a tevékenység az élményszerűség mellett a felelősségérzet erősítéséhez
is hozzájárul.

3.7.3. a ViLágÖrÖKségi identitás MegerősÍtéséneK prioritásai
1. A világörökséghez tartozó települések közoktatási intézményeivel való együttműködés, oktatási
program és helyi oktatási „tananyag” összeállítása (nyomtatott és online kiadvány formájában)
A helyismereti oktatás helyi tantervbe építésének lehetőségei: A tantervi szabályozás lehetőséget
ad az éves órakeret 10%-ának szabad felhasználására, illetve egy-egy tantárgy órakeretének 10%ában ugyancsak lehetséges szabadon választott tartalom, téma feldolgozása.
A világörökségi területen lévő középiskolákban szükséges lenne egy világörökség tantárgy bevezetése, amely keretében a tanulók megismerik a világörökség lényegét, mai helyzetét, a védelemmel járó gondokat, valamint az abból származó lehetőségeket, és legfőképp megismerik
Tokaj-hegyaljai történetét, értékeit.
„az én falum”, „az én mezővárosom” tematika alapján a 27 település részére kb. 30 – 50 oldalas
fotókkal és térképekkel illusztrált, többrétegű, igényes kiadványokat javasolt készíttetni, amely
mind az iskolai oktatásban, mind a helyi lakosság körében kézzel fogható szerepet kap a helyi identitás, a világörökséghez tartozás elmélyítése során. A kiadvány nem a települések részletes helytörténeti inventáriuma. A település múltját átélhető, személyessé tevő formában mutatja be a
mai lakosok családi emlékezetében megtartott korokig (kb. a XX. század elejéig) visszatekintve. A
történeti visszatekintésen kívül a település helyi értékeinek, nevezetességeinek, „büszkeségeinek”
bemutatása a cél, a hétköznapok és ünnepnapok váltakozásának ritmusával. Kiemelten fontos,
hogy a helyi lakosok ismerjék lakóhelyük adottságait és lehetőségeit, és megfelelő ismeretek birtokában tudjanak kötődni lakóhelyükhöz, és aktív részesévé válni saját településük és ezen keresztül a világörökségi helyszín jövőjének. A kiadványok elkészítését a helyi önkormányzatok és a
BOR-VIDéK Tokaj-Hegyalja Nemzeti Program (1981/2013. (XII. 29.) Korm. határozat) közösen finanszírozzák.

2. A világörökségi terület programkínálatának bővítése elsődlegesen a helyi lakosság számára kínált ismeretterjesztő programokkal
A világörökségi területre látogató turisták számára kínált programok mellett a világörökségi területen élők számára is szükséges olyan tematikus programok biztosítása, amelyeknek a helyi lakosság a célcsoportja. Ezek lehetnek a borvidéki hagyományokhoz kapcsolódó kulturális műsorok,
ismeretterjesztő előadások és kiállítások (vándorkiállítás), Európa más világörökségi borvidékeihez
tartozó települések bemutatkozását szolgáló rendezvények, találkozók, valamint a világörökségi
területen tervezett jelentősebb fejlesztési elképzelések és tervek lakossági ismertetése és megvitatása. Ezt a programkínálatot a Világörökségi Gondnokság megrendelése alapján és a Gondnokság
koordináló irányító munkája mellett kell megvalósítani.
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3. Együttműködés a történelmi borvidéken működő civil szervezetekkel, egyesületekkel, önkormányzatokkal, állami szervekkel, múzeumok, közgyűjtemények, tájházak szakembereivel, a TSzBK
kutatóival és a Sárospataki főiskola oktatóival, valamint nem utolsó sorban a borászokkal, a világörökségi helyszín kiemelkedő egyetemes értékének széleskörű megismertetése érdekében
Az 1. és 2. pont szerinti prioritások megvalósítása érdekében nélkülözhetetlen a Világörökségi
Gondnokság és a történelmi borvidéken működő civil szervezetek, egyesületek, önkormányzatok,
állami szervek, kulturális és oktatási szakemberek, továbbá a borászok és egyéb jelentősebb vállalkozások együttműködése, mind az identitás erősítés tartalmi vonatkozásait, mind pedig a megvalósítás szervezési, formai és tárgyi kereteit illetően. Az együttműködések kezdeményezője és
szervezője a Világörökségi Gondnokság.

4. A történelmi borvidékre jellemző hagyományos mesterségek képviselőinek bemutatkozási lehetőségei
A legismertebb és legsajátosabb Tokaj-hegyaljai mesterség a kádár (hordókészítő) mesterség. Ezen
túl, a kőfaragás és számos háziipar (pl. kosárfonás, fafaragás, gyékényszövés) ismerete és készsége
ma is jelen van Tokaj-Hegyalja településein. A világörökségi helyszínhez kötődő kismesterségek,
és különösképpen a kiemelkedő egyetemes érték megőrzéséhez nélkülözhetetlen hagyományos
hordókészítő mesterség utódlásának biztosítását meg kell oldani. A világörökségi identitást erősíti
és az utánpótlás biztosításához is hozzájárul a mesterségek jeles képviselőinek gyakorlati bemutatóval egybekötött bemutatkozása a borvidéki településeken. Programmenedzser és programkoordinátor a Világörökségi Gondnokság.

5. A világörökségi helyszín bemutatására szolgáló létesítmények és eszközök változó igényekhez
igazított bővítése, korszerűsítése, új létesítmények létrehozása (szükség szerint)
A világörökségi identitás megerősítését is segíti, ha a világörökségi helyszínen élő polgárok azt tapasztalják, hogy a területen működő, a világörökségi helyszín múltját és hagyományait ápoló és
bemutató intézmények és bemutató terek (múzeumok, gyűjtemények, kiállítóhelyek, tájházak, alkotóházak, művésztelepek, várak, kastélyok, rendezvényközpontok) igényesen megújulnak, technikai felszereltségük korszerűsödik, a programkínálat és a bemutatás módja a mai elvárásokhoz
igazodik.

6. Környezeti nevelés, szemléletformálás megjelenése a világhálón: a világörökségi helyszínnel
kapcsolatos környezeti információk, múlt – jelen – jövő oktatási segédanyagok, képarchívum, interaktív felület (honlap, facebook, stb.)
A Tokaj-Hegyalja Történelmi Borvidék világörökségi területnek saját honlapra van szüksége. A honlapnak a turisztikai célközönségen kívül a helyben élők igényeit is ki kell szolgálnia. A honlap tartalmi koncepcióját és tartalomszolgáltatását a világörökségi gondnokság megbízása alapján
szakértői teamnek kell kidolgoznia, amelyben szerepet kap az örökségvédelmi, a turisztikai és oktatási szakember, az urbanista, muzeológus és néprajzos, továbbá borász és ökológus. A honlap
szerteágazó tartalomszolgáltatásán belül a látogató megtalálja a világörökségi borvidék egészére
vonatkozó ismereteken belül az egyes települések helyismereti oktatási segédanyagát (ld. 1. pont
szerinti prioritás –„az én falum”, „az én mezővárosom”), továbbá a környezeti szemléletformálást
szolgáló ismeretterjesztő tartalmakat is.

7. Humán erőforrás fejlesztés az ismeretterjesztő, világörökségi identitásfejlesztő szakmai munka
biztosítása érdekében
A világörökségi identitás megerősítésének szándéka több társadalmi csoportot (óvodások, iskolások, aktív korúak, nyugdíjasok) vesz célba egymással párhuzamosan, különféle közvetítő csatornák
(online felület, iskolai oktatás, ismeretterjesztő kiadványok, előadások, rendezvények, kiállítások,
közösségi szolgálat, önkéntes tevékenységek stb.) felhasználásával. Ennek a munkának a menedzselése és összehangolása célszerűen a Világörökségi Gondnokság feladata, amelynek elvégzéséhez főállású közösségfejlesztő szakember alkalmazása indokolt.
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8. A világörökségi helyszín régészeti jelentőségének megismertetése
A Világörökségi területen található régészeti lelőhelyek jelentőségének megismertetése, védelmük
hatékonyabbá tétele és az általuk képviselt értékek társadalmasítása érdekében a területen található régészeti gyűjtőkörrel rendelkező múzeumok, valamint a terület kutatásával foglalkozó egyetemek oktatási segédanyagokat, oktatási tematikákat dolgoznak ki.
Az arra kijelölt régészeti helyszínek bemutatóhelyeinek, tanösvényeinek kialakítását mindenesetben megelőzi az adott területen működő, régészeti gyűjtőkörrel rendelkező múzeum által készített
múzeumpedagógiai megalapozó munka.
A bemutatóhelyek, tanösvények készítői és fenntartói számára a más világörökségi helyszíneken
is megismert jó gyakorlatok figyelembe vételével kézikönyveket kell készíteni.

9. Közösségi tervezés - a bevonás, mint cél a tervezés során
A társadalmi tudatosság, a helyi közösség összetartozásának és a közügyek iránti felelősség erősítésének kiemelkedő jelentőségű eszköze a közösségi/részvételi tervezés. Ennek első lépése a lakosság felkészítése, a közösségfejlesztés. Megfelelő szakember (mediátor) alkalmazásával
lehetőség nyílik arra, hogy a jelenleg általános „tájékoztatás” jellegű participáció helyett egy aktívproaktív döntéselőkészítő és döntéstámogató rendszer jöjjön létre. Ez segíthet az önkormányzatok
munkájában, ugyanakkor a résztvevők személyes kötődését is erősíti a VÖ cím, a VÖ értékek felé.
A közösségi alapú projektek Európai uniós támogatási forrásokhoz is juthatnak (kisebb városok,
községek esetén LEADER, nagyobb városok esetén Community-Led Local Development - CLLD alapból), ezáltal jelentősen hozzájárulva a VÖ kezeléshez.

3.8. KÖrnyezeti tényezőK, KLÍMaVáLtozás KezeLése, haVária

3.8.1. a Várható hatásoK
A Tokaj-Hegyalja történelmi borvidék kultúrtáj világörökségi terület megőrzési állapotát fenyegető
veszélyek és hatások négy fő csoportra oszthatók:
• a lassú, elhúzódó éghajlati változások kockázatai;
• részben az előbbivel összefüggésbe hozott mind gyakoribb szélsőséges időjárási jelenségek, természeti katasztrófák;
• az erre is reagáló emberi tevékenység vagy annak hiánya által előidézett pusztulás;
• valamint társadalmi kockázatok (demográfiai zsugorodás, elöregedés, elszegényedés).

KÖRNYEZETI HATásOK ALAKULásA és KLÍMAVáLTOZás
Tokaj-Hegyalja történelmi borvidék VÖ terület esetében a környezeti változás, a klímaváltozás az
átlagnál sokkal nagyobb fontosságú. A Tokaji borvidék egyedisége, különlegessége az évszázadok
folyamán pontosan a környezeti adottságokhoz való alkalmazkodás révén alakult ki. Így a környezeti feltételek, a klíma változása elsődlegesen az egyedi borászati kultúrát, a szőlőtermesztés minőségét, területi kiterjedését veszélyeztetheti.
A hegy- és domboldalak lábánál folyó patakok, folyók, az évszázadok óta ott lévő mocsarak, vizenyős területek, árterek a levegő páratartalmát magasan tartják. Az őszi hajnalokon, reggeleken ez
a pára teljesen körbeöleli a szőlőhegyeket és ez a ködpárna teszi lehetővé az aszúsodást elősegítő
penészgomba terjedését.
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A klímaváltozás az előrejelzések szerint felmelegedéssel az aszályos időszakok növekedésével, a
szélsőséges jelenségek gyakoribbá válásával fog járni. A változás eredményeként egyes növényés állatfajok visszaszorulnak, mások megjelennek, miután változnak a fajok életkörülményei.

a klímaváltozás lehetséges kedvező hatásait is elemezni kell.
A melegedés hatására a késői szüretelésű fajták biztosabb beérése valószínűsíthető. A jobb beérés
következtében a tokaji borvidékre jellemző magas természetes cukortartalmú bor-különlegességek
nagyobb mennyiségben állíthatók elő. A szárazabb időszakok a szőlő egészségi állapotát is kedvezően befolyásolhatják. (kevesebb rothadás).
a klímaváltozás kedvezőtlen hatásai:
Az aszály gyakran súlyos élettani zavarokat okoz a szőlőnövény számára, gyakorlatilag felvehetetlenné válik a talaj tápanyagtartalma, ami hiánybetegségek kialakulásához vezet, sőt egyes tőkék
korán kipusztulnak.
Aszályos években a mustok tápanyag-tartalma alacsony, a borok fehérjetartalma ugyanakkor
magas, így erjedési, tisztulási problémák jelentkeznek. A nagy melegben az íz, aromaanyagok a
savakhoz hasonlóan „elégnek” ezért a fehér borok lelágyulnak, ami Tokaj-Hegyalján – kizárólag
fehér boros borvidékként – igen jelentős gondokat okozhat.

3.8.2. a teVéKenység céLjai és stratégiája
A környezeti tényezők, klímaváltozás, havária kezelése szempontjából a KET a következő célokat
fogalmazza meg:
• Felkészülés a klímaváltozás hatásaira, alkalmazkodás a megváltozó körülményekhez, a klímaváltozás következtében fellépő negatív hatások mérséklése;
• Felkészülés a havária-eseményekre, a kockázati tényezők ésszerű mértékben történő csökkentése, felkészülés a károk mielőbbi hatékony elhárítására, vészforgatókönyvek, kárelhárítási cselekvési tervek elkészítése, azok alkalmazása szükség esetén;
• Emberi tevékenységek világörökségi értéket nem veszélyeztető irányba terelése, elmulasztott
kezelési tevékenység pótlása;
• A társadalmi kockázatok (jogrendi hiányosságok) mielőbbi csökkentése, a jogszabályi háttér rendezése, a nagyerejű társadalmi-gazdasági trendekre való reagálás képessége.

3.8.3. VédeKezés a KLÍMaVáLtozás Káros hatásaiVaL szeMben
SzőLéSzET – KLíMAVáLTozáSHoz ALKALMAzKodoTT fAjTáK HASzNáLATA
A klímaváltozás fő jellemzői a melegedés, a hosszabb, szárazabb időszakok gyakoriságának növekedése, valamint az időjárási jelenségek szélsőségesebbé válása ellen a szőlészeti technika, technológia változtatása mellett a termőhelyek és a termesztett fajták tudatos kiválasztásával is lehet
védekezni. A sajátos tokaji adottságokhoz történő alkalmazkodás céljából szükséges az alanyfajták
összehasonlító vizsgálata a jellemző tokaji termőhelyeken a szárazságtűrés szempontjából. (ld.
3.3. Kutatás fejezet)
Az alanyfajták szárazságtűrésének vizsgálata mellett rendkívül fontos a hagyományos tokaji fajták
– Furmint, Hárslevelű, sárga muskotály – klónszelekciója és az időjárási változásokhoz legjobban
alkalmazkodó klónok elterjesztése a termesztésben.
Ezen kívül folyamatos kutatás keretében szükséges más, Tokaj-Hegyalján hajdan termesztett szőlőfajták vizsgálata is, hogy a jelentősebb változások esetén évtizedek múlva legyenek olyan fajták,
amelyek gazdaságosan bevonhatók a kizárólag fehér szőlőfajták termesztésébe.

NAgYoBB VALóSzíNűSéggEL ELőforduLó KiSEBB KároKozáSSAL járó HAVáriA
A klímaváltozás egyik jellemzője az időjárási jelenségek szélsőségessé válása, épp ezért fontos,
hogy a kezelés megfelelően felkészüljön a világörökségi területen a rendkívüli tényezők okozta
károk megelőzésére, csökkentésére.
A szőlőtermesztést érintő hirtelen fellépő hatások lehetnek rendkívüli méretű záporok, jégeső,
váratlan hideghullám, a megszokottnál jóval erősebb szélvihar. A felkészülés, megelőzés egyik legfontosabb területe a termőhely megválasztás, a termesztési technológia változtatása, a talajárnyékolás, talajtakarás.
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A rendkívüli erősségű záporok, az erős szélvihar különösen a kevésbé kötött, löszös talajokon okozhatnak jelentős károkat. Ezért fontos a melioráció megtervezése és megvalósítása a borvidék teljes
művelési területén, hogy a vízelvezetés, vízvisszatartás műtárgyai kiépüljenek és méretezésük által
intenzív csapadékmennyiséget is be tudják fogadni.
A viharos szelek elsősorban száraz időben bontják meg a laza, fedetlen talajokat és okoznak a termőtalaj „elszállításával” jelentős károkat. A meliorációs tervekben meg kell vizsgálni a kifejezetten
laza és a széljárásnak kitett területeket és ezeken a helyeken felül kell vizsgálni az alkalmazott szőlőtermesztési technológiákat. Törekedni kell az optimális sorirányok meghatározására, a talaj fedettségének biztosítására talajtakaró növényzet, vagy egyéb mechanikai takaróanyag használatára,
a leggyakoribb szélirányokból védőerdősávok telepítésére.
A klímaváltozás jeleként egyre gyakoribb jégesők, elsősorban nyáron illetve kora ősszel jelentenek
veszélyt a szőlőültetvényekre. A jégesők esetén a szélviharok kártételeihez hasonlóan pontosan
fel kell mérni a jég által gyakorta sújtott területeket. Ahol évente előfordul a kártétel azokban a
dűlőkben vagy ki kell építeni a mechanikai védelmet nyújtó hálószerkezetet, vagy át kell gondolni
a művelési ág változtatás kérdését.
A késő tavaszi fagyok ellen is elsősorban a termőhelyek újragondolásával a mélyebb fekvésű vagy
fagyzugos területek szőlőművelésből való kivonásával lehet védekezni. Az egyéb védekezési eljárások – öntözés, füstölés, tüzek rakása – csak kisebb területeken hatékonyak, a kültéri égetés ráadásul sok esetben engedélyköteles, vagy tiltott tevékenység. Borvidéki szinten a kiváló
termőhelyekre történő telepítés a megfelelő megelőző védekezés. A különböző kártételek és a védekezés eredményességének feljegyzése, pontos dokumentálása és a folyamatok területi azonosítása igen nagy fontosságú a világörökségi terület szőlő és borkultúrájának fenntartása
szempontjából. A várhatóan sűrűbben előforduló kártételek elleni védekezés az elemzések által
tökéletesíthető.

ALACSoNY VALóSzíNűSégű, MAgAS KároKozáSú ESEMéNYEK
A klímaváltozás alapvető jellemzője a melegedés, az átlaghőmérséklet emelkedése, amelyek következtében jelentősen változik az egyes növény és állatfajok élőhelye, környezete. A tartós melegedés így együtt jár a fajok életterének változásával, új területeken történő elszaporodásával.
Az enyhe tél is több kártevő életét kíméli meg. Az ékköves faaraszoló már az 1975-ös évben is jelentős kártételt okozott a Balatonnál és Tokaj-Hegyalján is. 2014-ben az enyhe telet követően ismét
jelentős pusztítást okoztak a rügyeket kirágó, sőt még az 1-2 centiméteres hajtásokat is lerágó lárvák. A klímaváltozás következtében ezek gyakoribb megjelenésére számíthatunk a szőlőültetvényeken.
Részint független az időjárástól a szőlő ma ismert egyik legveszélyesebb betegsége, az aranyszínű
sárgaság, amely néhány év alatt elpusztítja a szőlőtőkét. A kárt az amerikai szőlőkabóca terjeszti.
Jelenleg az aranyszínű sárgaság ellen hatásos növényvédőszeres kezelés nem ismert, csak a kabócák gyérítésére van lehetőség. A kórt Magyarországon már 2006-ban felfedezték és Horvátországban, szlovéniában is jelen van az é-Amerikából először Franciaországba behurcolt kártevő. A
külföldi kutatások szerint vannak fogékony és kevésbé fogékony szőlőfajták, ezért célszerű a hagyományos Tokaj-hegyaljai fajták vizsgálata e szempont szerint is. Tekintettel arra, hogy sem a kór
sem az amerikai kabóca ellen nincs engedélyezett növényvédőszer, Tokaj-Hegyalján is zömmel a
megelőzésre kell összpontosítani.
Miután a rendszeresen gondozott ültetvényekben kevesebb az esélye a kabóca elszaporodásának,
a felhagyott ültetvényeket sürgősen fel kell számolni, metszés után a venyigéket azonnal el kell
égetni és különösen vigyázni kell arra, hogy a telepítendő oltványok egészségesek, mindenféle
fertőzéstől mentesek legyenek. A legfontosabb a fertőzésmentes szaporító anyag felhasználása,
ezért célszerű a nagymértékű telepítéseknél – történelmi dűlők betelepítése – az oltványok folyamatos ellenőrzése a TsZBK szakemberei által.
Az egyre intenzívebb emberi jelenlét, a környezet jelentős terhelése következtében az élővilág
változása folytatódik és számítani kell hasonló, eddig nem ismert kártevők megjelenésére. A védekezés nem oldható meg csak Tokaj-Hegyalja világörökségi területén belül alkalmazott eszközökkel.
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A VízViSSzATArTáSoN ALApuLó TérSégi VízgAzdáLKodáS STrATégiájA éS iNfrASTruKTúrájáNAK KiépíTéSE
A Bodrogot és a Zemplénből lefutó kisebb vízfolyásokat érintően szükség van egy fokozatosan
megvalósítható térségi szinten összehangolt beavatkozás láncolat kidolgozására, melyben kiemelt
partner az észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság. Az átfogó javaslat kidolgozásához jó alapot
szolgáltatnak a világörökségi területet érintő vízgyűjtő-gazdálkodási tervek részletes vizsgálatai.
A tervekben lévő intézkedésekhez kapcsolódva a Tokaj-Hegyalja történeti táj sajátosságait javító,
erősítő beavatkozásokat kell meghatározni. A történeti táj védelme szempontjából olyan intézkedéscsoportok kidolgozása és beavatkozások megvalósítása szükséges (pl. műtárgyak elhelyezése),
melyek elősegítik a vizek megtartását, a vízkárok mérséklését (többfunkciós tározók építése,
meder-rehabilitáció), javítják a vízfolyások ökológiai és mennyiségi állapotát (vizes élőhelyek
kialakításával), valamint a térség klimatikus jellemzőit, csökkentve a klímaváltozás káros hatásait. A vízgazdálkodási stratégia javaslatainak kidolgozásakor műtárgyak elhelyezése csak indokolt
esetben javasolt, a Víz Keretirányelvvel összhangban előnyben részesítendő a revitalizáció, rekonstrukció, átjárhatóság javítása, ökológiai állapot helyreállítása, természetesség növelése. Az
adottságok részletes vizsgálata alapján az öntözést szolgáló rendszerek is szóba jöhetnek. Megfelelő javaslatokkal elő kell segíteni a Bodrog menti komplex ártéri tájgazdálkodás (természetkímélő
gazdálkodás) megújulását, kialakulását. szükség esetén el kell érni a vízgyűjtő-gazdálkodási tervek
e célokkal összehangolt módosítását.

3.8.4. FeLKészüLés a haVária-eseMényeK KezeLésére
piNCéK VédELME
Tokaj-Hegyalja világörökségi terület kiemelkedő értékei közé tartoznak a kőzetbe vágott pincék,
pincerendszerek. A rendszerváltást követően megváltozott tulajdoni, birtok és gazdasági viszonyok
következtében a pincék egy része használaton kívül került. A pincék funkcióvesztése, elhagyása
azzal a veszéllyel járhat, hogy a használaton kívüli pincék vízbetörés, növényzet benövés, egyéb
felszíni változás, állagromlás következtében beomlanak. Az esetleges beomlás a pince környezetére
is kiterjedő veszélyhelyzetet jelenthet.
A KET-ben javasolt pince kataszter készítés során fel kell mérni a használaton kívüli pincéket is, és
ezen pincéknél is meg kell határozni a szükséges teendőket, beavatkozásokat. A statikai állapot,
veszélyeztetettségi állapot szerint szükséges lehet a pince felszámolása, elbontása, tömedékelése,
környezetének rendezése vízelvezetés megoldása, támfal erősítés, útkiváltás, stb. illetve új funkcióra való alkalmassá tétel.
Az egyes, veszélyeztetett pincékre vonatkozó döntéseket pincekataszteri felmérés hiányában a településrendezési tervek készítésekor kell megalapozni.

épíTETT érTéKEK VédELME
A területen illetékes katasztrófavédelmi szervezettel közösen átfogó intézkedési akciótervet kell
kidolgozni és elfogadtatni, különös tekintettel a világörökségi helyszín sajátosságaiból adódó különös intézkedésekre. A KET prioritásnak tekinti (KKK) a haváriák kezelését szolgáló intézkedési
tervek részletes kidolgozását az alábbi különleges esetekre a világörökségi helyszín területére értelemszerűen egyfelől az ingatlanok és az örökség tulajdonosai, másfelől a felelős szervezetek
feladatainak ellátására:
• tűzesetek: az örökség legfontosabb elemeinek felülvizsgálata tűzvédelmi szempontból (tűzjelző
rendszerek kiépítése, oltóvíz ellátás felülvizsgálata, felvonulási területek felülvizsgálata, a közgyűjtemények speciális tűzmegelőzési és oltási követelményeinek meghatározása, az erdőtüzek megelőzésének és oltásának intézkedései, a kárfelmérés és kárenyhítés intézkedései;
• árvíz és csapadékkárok: árvízvédelmi intézkedések az épített örökség érintett körében, tartós
esőzések és felhőszakadások következményeinek kárfelmérési és kárenyhítési intézkedései (csapadékelvezetés, utak, támfalak, építmények védelme), vízkár elhárítási felszerelések és intézkedések (különös tekintettel a műemlékekre, közgyűjteményekre);
• viharkárok: az épített örökség legfontosabb elemeinél a villámvédelem felülvizsgálata, épületkárok kárenyhítési intézkedései (tetők, ablakok gyorsjavításának rendszere);
• földrengések, földmozgások, földcsuszamlások: kárfelmérés és kárenyhítés intézkedései;
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• vagyonvédelem: a műemlékek és a közgyűjtemények állománya védelmi intézkedései; a kiemelt
értékű területek vagyonvédelmi intézkedései;
Az KKK-höz kapcsolódó intézkedési terv részeként ki kell dolgozni a területen az épített örökség
fenntartásáért felelős személyzet folyamatos képzését és továbbképzését. A műemlékállomány
felújítását biztosító Alap rendszerén belül elkülönített forrásokat kell biztosítani a haváriákat követő kárelhárításra.
• Rendkívüli, váratlan események és katasztrófahelyzetek elhárítása, kezelése a tájházak esetében
a műemléki szakterülettel megegyező, az épített örökségre általánosan érvényes akciótervet kíván.

NéprAjzi érTéKEK VESzéLYEzTETETTSégE
A múzeumi és tájházi gyűjtemények, illetve a szellemi kulturális örökség vonatkozásában a megelőzés eszköze a digitalizálás. A digitalizálási, adatbázis-építési feladatok összehangolt cselekvést,
digitalizálási stratégiát kívánnak. Havária esetén a digitális gyűjtemények őrzik meg a pótolhatatlan
értékeket, és megteremtik az újraalkotás, újjáélesztés, visszatanulás lehetőségét.
A veszélyeztetett néprajzi értékek digitalizálásának intézményi keretei:
A Magyar Nemzeti Digitális Archívum (MaNDA) regionális központja a Zempléni Múzeum (szerencs).
Együttműködéseken alapuló 6 éves projekt (1 év előkészítés + 4 év végrehajtás + 1 év monitoring)
keretében végezhető el a feladat. Zempléni levéltárban is folytatni kell a megkezdett folyamatot.

3.8.5. eMberi teVéKenység, Vagy annaK hiánya áLtaL eLőidézett KocKázatoK
A klímaváltozás és következményeként a természeti környezet változása tudatos emberi magatartást követel meg a károk mérséklése, az esetleges előnyök kihasználása, a megelőzés céljából illetve az új feltételekhez történő illeszkedés megvalósítására. A kultúrtájban – az ember által
intenzívebben hasznosított táji környezetben – az emberi tevékenység a legnagyobb terhelést
okozó, állandó hatást gyakorló, ugyanakkor viszonylag nehezen, lassan változtatható tényező.
Az erdőterületeken a kezelés elsődleges célja a természetes folyamatok feltételeinek biztosítása,
az élőhely rekonstrukció, valamint a turizmus terhelésének, a vadállomány és a tájidegen fajok
káros hatásainak korlátozása. Az emberi tevékenység hiánya, a gazdálkodás felhagyása a KEé sérüléséhez, a szukcesszió erősödéséhez a természetes élővilág érvényesüléséhez vezet. Tokaj-Hegyalján az elmúlt százhúsz esztendő alatt több mint 2000 ha volt szőlőterületen indult el a
bozótosodás, beerdősülés.
A területek újbóli művelésbe vonása, a természeti értékek megőrzésével, a vízvisszatartás, vízelvezetés, talajvédelem szakszerű megoldásával valósítható meg.
Emberi eredetű környezetszennyezés a szennyezett környezeti elem szerint lehet talajszennyezés, felszíni- és felszín alatti vízszennyezés, légszennyezés, valamint zaj- és rezgés szennyezés. Megelőzni a környezetvédelmi szabályok szigorú betartásával és az azonnali szakszerű kárelhárítással lehetséges.
A felszíni és felszín alatti vizek védelme érdekében a nagyobb külterületi pincészetek létesítésekor,
– amennyiben a pincészet nem köthető rá a szennyvízcsatorna-hálózatra – a keletkező szennyvizek
tisztítását egyedi szennyvíztisztító berendezéssel kell megoldani.
A bányászati tevékenységből származó por- és zajterhelés, valamint a területfoglalás által, az élővilágra gyakorolt megszüntető hatás vizsgálata a tágabb térségű bányászati stratégia megalapozásának szerves részét kell, hogy képezze.

3.8.6. társadaLMi KocKázatoK KezeLéséneK Fontossága
A KET több helyen kiemelten foglalkozik a társadalom elöregedésében rejlő kockázattal, amely a
cselekvőképesség csökkenésével az életszínvonal romlását hozza magával. Az elöregedés és a Magyarországon vele törvényszerűen járó elszegényedés következtében pedig romolhatnak a szolgáltatások, a táj gondozása, a szőlők művelése, azaz az elöregedési folyamat a világörökségi
értékek megőrzését, fenntartását erősen veszélyezteti és lassítja a turizmus fejlődését.
A KEé-t hordozó attribútumok megőrzése, a tokaji borok minőségének javítása, a borvidéki táj hagyományos tájhasználatának visszaállítása, a táj eltartóképességének növelése egyaránt igényli a
korábbi évszázadokban kiváló minőségű borokat termő, bebozótosodott, beerdősödött egykori
szőlőterületek újbóli termesztésbe vonását.
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A mai társadalmi, jogi környezet azonban nem könnyíti meg még a világörökségi területen sem a
beerdősödött és az erdőtervekben szereplő területek szőlővel történő betelepítését még akkor
sem, ha azok a szőlő termőhelyi kataszterébe tartozó, kiváló adottságú, magas pontszámú I. osztályú területek. Az erdőtörvény szigorúan védi a meglévő erdőterületeket és azok átminősítése
mezőgazdasági területté csak másfélszeres nagyságú csereerdő telepítésével lehetséges. Törvénymódosítás szükséges annak érdekében, hogy a világörökségi értékek fennmaradását, megújulását
a magyar törvények is elősegítsék.
A kockázatok csökkentése érdekében az erdőtörvényt úgy célszerű módosítani, hogy a világörökségi- illetve a világörökségi várományos területeken a kiemelkedő egyetemes értékek megőrzését,
fennmaradását szolgáló hagyományos tájhasználat visszaállítása céljából – pl.: szőlőhegy rehabilitáció, fás legelők helyreállítása - az erdőterületek az illetékes erdészeti és természetvédelmi igazgatóság egyetértése esetén (egyedi vizsgálat után) csereerdő telepítés nélkül is átminősíthetőek
legyenek a megőrzési célokkal összhangban lévő mezőgazdasági területekké.
Hasonló társadalmi konfliktust hordoz a világörökségi terület jelentős részének Natura 2000 es
védettsége. Az egykori magas minőségű bort adó, azonban ‒ sok esetben akár évtizedekkel ezelőtt
‒ felhagyott termőhelyek, amelyeken a KEé szempontjából kedvezőtlen szukcessziós folyamatok
eredményeként a természetes élővilág nyert teret, csaknem teljes kiterjedésükben a Natura 2000
hálózat részét képezik. A kockázatok csökkentése érdekében az illetékes természetvédelmi szervezet – az ANPI és a borászok (THBHT, TsZBK) képviselői megállapodtak, hogy egy Natura 2000
hatásbecslés keretében vizsgálják az előbb említett újból betelepíteni kívánt területeket. Később
a szokásos engedélyezési eljárásban, de külön Natura 2000 hatásbecslés nélkül lehet kérni engedélyt a szőlőtelepítésre. A hatásbecslés 3 kategóriába fogja a területeket sorolni aszerint, hogy a
szőlőtelepítés engedélyezhető, feltételekkel engedélyezhető (pl. további hatásbecslési vizsgálatot
igényel), vagy nem engedélyezhető. A javasolt jogszabály-módosítás és ezen megállapodás gyors
megoldásának elmaradása komoly társadalmi kockázatot rejt. Az egyedi konfliktusok megelőzésében-kezelésében fontos szere van a tájékoztatásnak. A természetvédelmi hatóság - hegybírók falugazdászok közötti információcsere, a gazdák megfelelő tájékoztatása szükséges a Natura 2000
hálózat megőrzéséhez és az amúgy elkerülhető bírságok számának csökkentéséhez. A társadalmi
kockázatok kezelése túlmegy a KET kompetenciáján és a térségi kezelés keretein, ugyanakkor a
jogalkotók és a helyi politika felé való figyelemfelhívás a kezelés fontos feladata (lásd 4. fejezet).
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3.9. a terüLeti- és teLepüLési terVeK ÖsszhangjánaK MegtereMtése

A KET bevezetőjéhez leírt célok felé való haladásban a területi és települési tervek kettős szerepükkel segíthetik a történeti tájat, a világörökségi borvidéket.
Egyik szerep maga a terv, mint eszköz. Amennyiben az eszköz megfelel a céljának, akkor a hatóságok jogalkalmazó munkája során el lehet vele végezni mindazokat a finom beavatkozásokat, melyek szükségesek a megújító terápia kiszélesítéshez. Tudjuk, hogy a megyei szintű területrendezési
terv egy faragó bárd, ami megadta a folyamatok tág kereteit. A további területrendezés előtt álló
feladatokban metszőollót, szikét, lézeres – komputeres eszközöket kell használni, hogy a beavatkozások a borász, bányász, természetvédő, tanár, régész, turista és a többi szereplők közötti kapcsolatok operációja során ne okozzon gyógyíthatatlan sebeket. A tervnek tehát olyan egyensúlyok
mentén kell a régi utat kikövezni és továbbépíteni, hogy azon a nagy többség végig tudjon menni.
Az 1567/2015 (IX. 4.) Korm. határozat szerint a területrendezési rendszer felülvizsgálata várható.
Amennyiben a megyei területrendezési terv nagyobb önállóságot kap, jelen fejezetben leírt javaslataink a Borsod-Abaúj Zemplén megyei területrendezési tervre vonatkoznak. A megyei tervek
megfelelő kompetenciájának hiányában javasolt a VÖ terület területrendezési szempontú kiemelt
térséggé nyilvánítása és kiemelt térségi területrendezési terv készítése.
A tervezés folyamata a másik szerep, amikor az érintett szereplők együttműködésének legfőbb
keretei – lehetőségei – korlátai kiforrnak. Valóban szükség van az eddigieknél erőteljesebb együttgondolkodásra – vitára, meg kell egyezni, hogy a tágabb jogszabályi keretek között hogyan szabályozzuk a történeti táj, a fantasztikus borvidék – mezővárosok – szőlőművelők, borászok, kőfaragók,
bányászok, iparosok, kereskedők, kádárok, önkormányzatok, civilek tevékenységének, életének lehetőségeit, kereteit.
A területi tervek közül meghatározó a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi
XXI. törvényben (Tft törvény) a Fejlesztési Tanácshoz delegált kiemelt térség területfejlesztési
koncepciója, melyet a Kormány fogad el. számos elemében ebben a tervben kell, hogy megfogalmazódjon a térségre vonatkozó területrendezési tervvel kapcsolatos elvárások halmaza. A két
terv 7-10 évre határozza meg a térség folyamatait.
A megyei szintű tervezés mind a területfejlesztés, mind a rendezés számára – a 2014-2020 ciklusra
készülés jegyében már most is ad bizonyos előterveket–információkat. Így a kiemelt térség fejlesztési terve a részletesebb lépték és a 27 településre való kiterjedés alapján egy-egy év alatt elkészülhet az egyeztetésre - jóváhagyásra kész állapotig.
A településrendezési eszközök jogszabályban meghatározott megújítását településcsoportként
szükséges elvégezni. Javasolt a településcsoportos tervezés összehangolt, időben elcsúsztatott,
de párhuzamos készítése. az új településrendezési eszközök új elvárások szerinti kidolgozása hoszszabb időt igényel, egyrészt azért, mert a döntően régi tervek, adatbázisok, térképek nem használhatók (ld. később), másrészt a kezeléshez-megőrzéshez szükséges vizsgálatok, örökségvédelmi
hatástanulmányok, térképek, értékvédelmi kataszterek kidolgozása több időt vesz igénybe. Forráshiány miatt legfeljebb az új önkormányzatok felállása és a központi támogatások biztosítása
után, 2015 második felében kezdhető meg kidolgozásuk, ami várhatóan 15-20 hónapot igényel településcsoportonként.

3.9.1. a terüLeti terVeK ÖsszehangoLásánaK céLja
A fejlesztési típusú tervek a kezelés aktív eszközei, míg a különféle korlátozásokat, tilalmakat, követelményeket, feltételeket, fejlesztési irányokat meghatározó rendezési tervek a passzív eszközök
közé tartoznak, hiszen csak akkor kerülnek alkalmazásra, ha valamilyen beavatkozásra kerül sor.
A következő oldalon található ábrán látható a KEZELésI TERV lehetséges helye a tervezési környezetben. A tervezés hazai rendszerében még kevéssé elismert a kezelési tervek management plan
műfaja. A természetvédelmi kezelési terv dokumentációk a legtöbb országos jelentőségű védett
területre elkészültek és számos helyen már hatályba is lépett a természetvédelmi kezelési tervet
tartalmazó miniszteri rendelet, de ezek alkalmazása még kevés értékelhető tapasztalatot eredményezett. Megjegyzendő, hogy e tervek döntően védelmi szemléletűek, és eszközeik a Tokaj-Hegyalja Történelmi Borvidék Kultúrtáj komplex megőrzési és megújulási folyamatai kezelésének
modellezéséhez nem eléggé árnyaltak, összetettek.
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Az alábbi területi tervek összehangolására van szükség a hatékony kezelési folyamatok érdekében:
• Megyei területfejlesztési koncepció, Területfejlesztési stratégiai és Operatív programok; Integrált
Területi Program, Kiemelt Térség Területfejlesztési Koncepciója és stratégiai Programja;
• A területrendezésre vonatkozó jogszabályok változásától függően részletesebb megyei, vagy kiemelt térségi TRT készítése Tokaj-Hegyalja történelmi borvidék kultúrtáj területére;
• A településrendezési terveket településcsoportokba szervezetten kell elkészíteni,
• A turisztikai stratégiát és fejlesztési programokat térségi szemlélettel kell a Tokaj-Hegyalja Történelmi Borvidék Kultúrtáj egész területére egyidejűleg kidolgozni,
• A bányászatra vonatkozó stratégia csak megyén túlmutató térségi, vagy észak-magyarországi léptékű keretek között dolgozható ki,
Alapvető cél, ami a fentiekből is következik, hogy a készülő és készítendő tervek ne tartalmazzanak
egymást gyengítő javaslatokat. Meg kell határozni az térségre vonatkozó tervek közötti hierarchiát,
amit nehezít az egymásra épülő tervek időbeli összecsúszása.

3.9.2. a terüLeti terVeK ÖsszehangoLásánaK stratégiája
A rövidtávú tervezési feladatok lépései:
Megyei területfejlesztési koncepció, Területfejlesztési stratégiai és Operatív programok, Integrált
Területi Program; Ezek a dokumentumok részben elkészültek és elfogadásra kerültek. E kérdésben
a Fejlesztési Tanács a legfőbb szereplő, szakértők bevonásával kell értékelni a THTBK térségére vonatkozó fejlesztési kereteket és programokat, majd kialakítani a javaslatokat és megküldeni a tervezés koordinációjáért felelős megyei intézményeknek és szereplőknek, a megyei terv partnerségi
folyamatának megfelelően.
Mindezen keretek ismeretében az 1996. évi XXI. tv-nek megfelelően a tokaji borvidék Fejlesztési
tanács ki kell, hogy dolgozza a kiemelt térség területfejlesztési koncepcióját, melyet a területfejlesztési stratégiai tervezésért felelős miniszter útján be kell nyújtania a Kormánynak elfogadásra.
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A jelenlegi aktuális tervi ellátottság mellett a koncepció kidolgozásával párhuzamosan indokolt a
kiemelt térség fejlesztési stratégiáját és a programját is elkészíteni, amit az országos és megyei
tervezés előrehaladása és következő fejlesztési ciklus elkezdése feltétlenül indokolttá és halaszthatatlanná tesz.
A MAD-ban és az alább leírtak szerint a megyei szintű, jelenleg általános tartalmú területrendezési
terv alkalmatlan a THTBK sajátos és rendkívül összetett területi (fejlesztési és komplex örökségvédelmi) kihívásainak kezelésére. A kezelés körébe vont 27 település teljes közigazgatási területén érvényesíteni kell, hogy semmilyen formában és a legkisebb mértékben se álljon fenn ellentmondás
a felsőbb szintű jogszabályokkal, vagy, hogy ne legyen egyértelmű a területrendezési szabályozási
helyzet, környezet.
A térségre vonatkozó (megfelelő kompetencia esetén megyei, annak hiányában kiemelt térségi)
területrendezési terv készítésével párhuzamosan el kell indítani az ezzel is összehangolandó településrendezési eszközök felülvizsgálati folyamatát, melyet az átalakult jogszabályi környezet,
az új fejlesztési ciklus, és megszámlálhatatlan tervi ellentmondás tesz halaszthatatlanná. Ez az
alapfeltétele a hatékony tervi koherencia megteremtésének. A területhasználat és az építés 8-12
éve alkotott helyi szabályait azért is indokolt mielőbb újraírni, mert a jelenlegi helyi jogszabályi
környezet nagymértékben fékezheti a kibontakozó megújulási folyamatokat, illetve esetenként el
is lehetetleníti azokat, az alkalmas és hatályos tervek hiányában.
A turisztikai stratégiát és fejlesztési programot térségi, településcsoportos szemlélettel kell a TokajHegyalja Történelmi Borvidék Kultúrtáj egész területére egyidejűleg kidolgozni.
Az egyes ágazatokra vonatkozóan (szőlészet–borászat, bányászat, közlekedés, …) a 4.1 Kezelési
módok táblázatai szerint kell eljárni.
A Fejlesztési Tanács magasszintű koordinációs és döntési tevékenysége a többcsatornás finanszírozási mezőben, a komplex tervrendszerben és a sokszereplős térségi érdekszövevényben csak a
tervek közötti összhang alapján valósulhat meg.

3.9.3. a terVezés prioritásai
A jelenlegi 2014-’20-as hétéves EU-s tervezési ciklus első szakasza lezárult az országos alapdokumentumok és a megyei koncepciók, stratégiák és operatív programok elfogadásával. A hatékony
középtávú kezelés feltételezi, hogy THTBK térségre vonatkozó tervek minden beáramló forintot
csak a világörökségi terület közös érdekei és a folyamatban lévő megújulás szempontjai alapján
engednek felhasználni.
A Fejlesztési Tanács kiemelt feladata meghatározni a térségi prioritásokat, azokat a támogatandó
fejlesztési irányokat, amelyek minden lokális és partikuláris-ágazati érdek fölött juthatnak forrásokhoz.

Az alábbi prioritások érvényesítendők:
• világörökségi szempontok (műemlékek megőrzése-hasznosítása, tájkép-rekonstrukció, bányatelkek rekultivációja, tágabb térség bányászati stratégiájának térségre vonatkozó elhatározásai,
helyi védelmi támogatások)
• térségre irányuló jogszabályon alapuló tervezési kötelezettségek teljesítése (fejlesztési stratégiai
és operatív program, területrendezési terv, településrendezési tervek, turizmusfejlesztési program)
• térségi szintű infrahálózatok integrált fejlesztése (összekötő utak, kerékpárutak, dűlőutak, …)
• térségi jelentőségű gazdasági egységek/szereplők fejlesztési program szerinti támogatása (kereskedőház és borászatok, turizmus hálózatai, települési önkormányzatok térségi hatású projektjei,
szőlőtelepítések, KKv-k)
• kutatás-fejlesztés, szakképzés, oktatás
• turizmus, marketing, információ, kommunikáció helyi eredményei, borvidék-identitás, társadalmi
tudatosság
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3.9.4. a térségre VonatKozó terüLetrendezési terV KÖVeteLMényei
A mindmáig egyetlen magyarországi történeti táj értékeinek védelmét és ezzel összhangban lévő
kiegyensúlyozott fejlődését a területrendezés eszközei hatékonyan biztosíthatják megfelelő jogszabályi keretek között. A Tokaj-Hegyalja térségére jelenleg alkalmazható területrendezési tervek
nem tudják betöltetni ezt a szerepet: Országos Területrendezési Terv a léptékéből adódóan túl általánosan szabályoz, a Borsod-Abaúj-Zemplén megye területrendezési terve pedig jogszabályok
közé erősen beszorított helyzetéből adódóan nem írhat elő speciális szabályokat a világörökségi
területre.
Ahhoz, hogy hatékonyan alkalmazható területrendezési terv készüljön, meg kell teremteni a jogszabályi feltételeket: a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvényt úgy
kell módosítani, hogy vagy a megye területrendezési tervei kapjanak jóval nagyobb önállóságotkompetenciát a jelenleginél, vagy a Tokaji Borvidéket területrendezési szempontból is kiemelt térséggé kell nyilvánítani. A jelenlegi jogszabályi környezetben a kiemelt térségi területrendezési
tervnek van széleskörű jogosítványa arra, hogy a történeti táj megfelelő szintű és mélységű szabályozója legyen, mely egyben megfelelő irányt és szabályozást közvetít a 27 település rendezési
tervének világörökségi törvény szerinti felülvizsgálatához (Lásd például a 2000. évi CXII. törvény
– Balaton törvény). Amennyiben a jövőben a megye területrendezési tervei - egy esetleges jogszabályváltozás esetén - nagyobb kompetenciát-önállóságot kapnak, úgy ezek is alkalmasak lehetnek az alábbi követelmények teljesítésére. Ezt az esetleges jogszabályváltozást követően vizsgálni
szükséges.
a térségre vonatkozó területrendezési tervet olyan léptékben és részletezettséggel indokolt kidolgozni, hogy az valóban a történeti táj védelmét, a térség fejlődését szolgálja, egyúttal a területhasználat- és építésszabályozás jó használható, koherens alapja legyen mind a
településrendezési tervek készítői, mind az államigazgatási szervek számára. A területrendezési
terv tartalmi felépítésének egy vázlatos javaslatát az Alátámasztó munkarész mutatja be.
A tájhasználat, tájkép alakításának nagy léptékű eszköze a térségi területfelhasználások meghatározása és szabályozása. a tervnek a térség adottságaira szabott térségi területfelhasználási
rendszer kidolgozása és alkalmazása adja meg az értelmét, mely egyrészt biztosítja a borvidék
többirányú gazdasági fejlődését, másrészt a történeti táj karakteres értékeinek fennmaradását.
Ennek révén szabályozható a települési szintű területhasználat (pl. mezőgazdasági és bányaterületek, erdőterületek, települési és gazdasági területek), és ezen keresztül az elhelyezhető funkciók,
tevékenységek, építmények koncentrációja. A térségi területfelhasználás rendszerét a területrendezési tervhez készítendő konkrét vizsgálatok
alapján szükséges meghatározni.
A tervezett infrastruktúrahálózat nagytérségi
szinten már adottnak tekinthető az országos
területrendezési terv szabályozásának köszönhetően, de a jelen tervi léptékben célszerű a
helyi adottságokkal, történeti táj védelmével,
borvidéki területek fejlesztésével stb. összefüggő infrastrukturális elemekkel való bővítése
is. a külterületek/szőlőtermő területek elérhetősége érdekében indokolt a szerkezeti jelentőségű dűlőutak hálózatának szabályozása
a területrendezési keretek között. Az infrastruktúra azon elemeit, melyek a terület léptékéhez képest viszonylag nagy kiterjedésűek,
látványosak, ebből következően jelentős hatással vannak a tájképre, szintén a területrendezés
keretein belül célszerű szabályozni (pl. felszín feletti, nagy és középfeszültségű elektromos távvezetékek, kötélpályák, adótornyok stb.).
A borvidék sajátosságainak alakításában számos olyan adottság és hatás játszik közre, melyek területileg lehatárolhatók, és szabályozásuk területrendezési szempontból lehetséges és szükséges.
erre szolgál az övezeti rendszer kidolgozása, melynek vannak kötelezően meghatározandó elemei,
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valamint térségi sajátosságokat hordozó elemei. A kötelezően alkalmazandó övezetek közül ki kell
emelni az ökológiai hálózat (magterület, pufferterület, ökológiai folyosó), tájképvédelmi terület,
valamint a világörökségi terület övezetének jelentőségét. A térség sajátosságait hordozó övezetek
pontos körét szintén a területrendezési terv megalapozása során kell meghatározni és véglegesíteni, de már a jelenlegi kezelési terv készítésekor is felmerült néhány övezet területrendezési tervi
alkalmazásának lehetősége/szükségessége. (pl. térségi komplex tájrehabilitációt igénylő terület
övezete, gazdasági terület övezete, szőlő termőhelyi kataszteri terület övezete stb.)
A térség jelentős problémája a területen található felhagyott bányaterületek, tájsebek rendezése.
A területrendezés elősegítheti, hogy e területek tájrehabilitációja az adottságok figyelembe vételével, célzottan történjen. Ehhez kapcsolódóan célszerű a működő bányatelkek szabályozása is
a területrendezési keretek között.
A területrendezés eszközeivel célszerű a jövőbeli terület-szükségletek ütemezett biztosítását
összehangolni a különféle védelmi szempontokkal. Ez mindenképpen szükséges, mivel a hatályos
településrendezési tervekben közel 300 ha-nyi távlati (jelenleg beépítetlen) gazdasági terület került meghatározásra. a gazdasági területek és a rekreációs területek kijelölése és szabályozása
egyben az összehangolt térségfejlesztés egyik eszköze is.
Övezetként javasolt meghatározni a szőlő termőhelyi kataszteri területeket, mely a világörökség
szempontjából meghatározó termőterületek védelmét, megőrzését szolgálja. Hasonlóan fontos
az erdőterületek és a vizes élőhelyek szabályozása a szakterületek céljaival összehangoltan.
A történeti táj változatossága megköveteli, hogy a hasonló táji adottságokkal rendelkező területek
szabályozása összehangoltan történjen. Ezért a területrendezési tervnek indokolt meghatároznia
a területi prioritásokat az egyes településcsoportokra, melyek közigazgatási területére összehangolt településrendezési terv fog készülni. A településcsoportok meghatározásának javaslatát
lásd a településrendezési tervek készítésénél.
szintén a területrendezési tervben célszerű meghatározni az árterekkel-vizes élőhelyekkel összefüggő tevékenységeket, feladatokat. A vízfolyások, folyók és ártereik a természetvédelem, a tájgazdálkodás, a vízi turizmus mellett hozzájárulnak a Tokaji Borvidék egyedi klímájához, így a
szőlőgazdálkodáshoz is. Ennek a rendszernek a fokozott védelme, összehangolt fejlesztése csak
területrendezési szinten lehetséges.
A területfelhasználás, és az övezeti rendszer érvényesítéséhez területrendezési szabályzatot kell
alkotni. Ebben a tervrészben szükséges elhelyezni azokat a terület-specifikus, de általános szabályokat is, melyek meghatározzák a természet- és tájképvédelemre vonatkozó előírásokat, valamint
a települések összehangolt rendezési és szabályozási elveit. a területrendezési terv léptékét a
rendezési célnak megfelelően javasolt meghatározni. A Tft. törvény ezt 1:50.000-1:100.000 méretarányban határozza meg, de javasolt megvizsgálni az ennél nagyobb méretarányú terv készítésének alapfeltételeit (pl. rendelkezésre álló alaptérkép, tervrészletesség stb.) valamint
alkalmazásának előnyeit, korlátait (pl. 1:25.000).
A területrendezési terv készítését a kezelési terv elfogadási folyamatával párhuzamosan célszerű
megkezdeni, hogy kellően megalapozott településrendezési tervek készüljenek. a területrendezési
terv készítésére az egyeztetésekkel és a jóváhagyással együtt indokolt 1,5 évet biztosítani (többlépcsős dokumentáció, törvényelőkészítés, elfogadás).

3.9.5. a teLepüLésrendezési eszKÖzÖK MegújÍtása teLepüLéscsoportos Keretben
A világörökségi területen hatályos településrendezési eszközök és településfejlesztési dokumentumok többségében tíz éve készültek. A tervek tartalma szellemiségükben és szakmailag túlhaladott, a szemléletmód gyökeres változása, valamint a településrendezésre vonatkozó jogszabályok
többszöri módosítása miatt elavultnak tekinthető. A tervek többsége korábbi feldolgozási módszerükből adódóan térinformatikai rendszerbe nem illeszthető. Bizonyos esetekben a tervdoku-
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miatt csak az illeszkedés szabályait lehet figyelembe venni, mely – különösen egy világörökségi
terület esetén – nem elfogadható.
Ebből következően a világörökségi kezelési terv elfogadása után, a VÖ területre vonatkozó, megfelelő kompetenciájú és részletezettségű területrendezési terv kidolgozásával párhuzamosan
haladéktalanul meg kell kezdeni a településfejlesztési dokumentumok és a településrendezési
eszközök felülvizsgálatát.
A térség településeire közösen kell kidolgozni a településfejlesztési dokumentumokat (településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia - tájstratégiai munkarésszel) és a
településrendezési eszközöket. A tervezési keretet adó település-csoportokat elsősorban a kialakult tájszerkezet és a meglévő működő településközi kapcsolatok alapján szükséges meghatározni
a területrendezési tervben. Ez egyrészt biztosítja a történelmi táj összehangolt szabályozását, másrészt nagyságrendekkel javítja a tervek alkalmazhatóságát. A településcsoportos tervezés további
indoka, hogy az elmúlt két évtizedben jelentősen megváltoztak az ország és a térség társadalmi
és településhálózati adottságai. Ez új tervezési szemléletmód felépítését teszi szükségessé, mely
integráltan tudja kezelni a különböző érdekeket, szempontokat (megőrzés, fejlesztés, örökséggazdálkodás, védelem), valamint rugalmasan tud alkalmazkodni a mai gazdasági és társadalmi adottságokhoz, folyamatokhoz. A mellékelt ábra csak egy lehetséges javaslatot mutat be, ennél több
településcsoport, vagy más összetételű településcsoportok is megalkothatók a területrendezési
terv készítése során.
Ki kell használni a településrendezési eszközök tartalmi követelményeire vonatkozó, az adottságokat érvényesülni engedő bővítési lehetőséget. Célszerű olyan egységes–harmonizáló szabályozási
tartalmat – jelkulcsi keretrendszert kidolgozni, ahol az attribútumok megőrzése, történeti táj sajátosságaiból adódó szabályozási elemek azonosan kerülnek meghatározásra és ábrázolásra a különböző településcsoportok rendezési terveiben. Ezen belül szükséges a történeti értékek
védelmének hangsúlyozása: már a településszerkezeti tervben javasolt meghatározni a kilátás és
látványvédelem meghatározó, karakteres helyszíneit, elemeit. A településszerkezeti terven javasolt megjeleníteni többek között azokat a különleges intézkedést igénylő területeket is, melyek
a térség hosszú távú fejlődéséhez hozzájárulhatnak (akcióterületi, rehabilitációs stb. terv készítésével érintett terület, komplex tájfejlesztés, és tájrekultivációs területek stb.).
A tájképvédelmi szempontok eredményesebb érvényesítése érdekében ki kell emelni a tájrendezési és tájvédelmi munkarészek elkészítésének fontosságát. A munkarész részletes kidolgozása
során javasolt meghatározni a tájjelleg megőrzendő elemeit, elemegyütteseit, és a rekultiválandó
bányákat, bányatelkeket. A tájkép védelme érdekében a szabályzatok kidolgozása során kiemelt
figyelmet kell kapnia a részletesebb építészeti (pl. homlokzatkialakítás, színezés, anyaghasználat),
valamint településképi előírásoknak. A szabályozás során célszerű differenciálni a mezőgazdasági
területeket, figyelembe véve a hangsúlyos tájkarakter alkotó elemeket (szőlőültetvények, természet(közel)i területek stb.). A sokszínűség fennmaradása érdekében – ahol szükséges és lehetséges
– célszerű a tervekben többszintű területfelhasználást alkalmazni (pl. bányatelek rekultiváció).
Figyelmet kell fordítani a településrendezési tervek alkalmazásának elősegítésére, széleskörű
elérhetőségének biztosítására. Az alkalmazhatóságot önmagában a településcsoportos tervezés
is támogatja, hiszen a hasonló logikai felépítésű szabályzatok a tulajdonosok fejlesztési kultúráját
és az építéshatóság munkáját jelentősen javítja. A településrendezési eszközöket a legfrissebb digitális, vektoros alaptérképen és térinformatikai rendszerben kell elkészíteni, hogy a kialakítandó
Tokaj-hegyaljai térinformatikai rendszerbe beilleszthetők legyenek, valamint megfeleljenek a jogszabályi elvárásoknak.
Végezetül a helyi viszonyokhoz, körülményekhez való adaptálás érdekében a településrendezési
tervek felülvizsgálatát két ütemben célszerű végrehajtani. Első ütemben egy településcsoportmintán kell elkészíteni a közös településszerkezeti tervet. Mivel a tervezés–jóváhagyás egy évet
meghaladó, akár hosszabb ideig is eltarthat, a második ütemet tapasztalatok birtokában elcsúsztatva, nem bevárva a mintaterv teljes eljárásának lezárulását, azzal párhuzamosan kell megkezdeni
a további településcsoportok közös tervezését. Ez a javaslat meghosszabbítja a törvény által szabott másfél éves határidőt, ugyanakkor jóval nagyobb lehet a hozadéka, a világörökségi táj védelme így lényegesen hatékonyabb. Ezért javasolt a törvényben rögzített határidő módosítása,
vagy a határidő kezelési tervekre való testálása.
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4. a világörökségi területet érintő kezelési módok, korlátozások, tilalmak és támogatások
4.1. KezeLési MódoK

4.1.1. KezeLési MódoK értéKhordozóK szerint
A kezelési módokat egyrészt értékhordozónként, másrészt a III. fejezetben meghatározott tematikák, beavatkozási területek szerint részletezzük. A táblázatok oszlopai a kezelési rendszer elemeit
tartalmazzák, melyek a következők:

1. Az attribútumok rövid azonosítása, melyre a kezelési módok irányulnak

2. Szervezet- és intézményépítés, illetve fejlesztés
A szervezetépítés meglévő humán-erőforrás, infrastruktúra-, eszköz-, esetleg hatáskör-hiányos
munkaszervezetek és szervezetek megerősítését; meglévő munkaszervezetek, kapacitások hálózatba szervezését; döntéshozó szervezetek kiegyensúlyozását, alulreprezentált csoportok érdekérvényesítő képességének növelését, új típusú munkaszervezeti, érdekegyeztetési stb. szervezeti
formák kialakítását jelentheti.

3. jogszabály-alkotás illetve módosítás, (ehhez kapcsolódó rendezési tervezés), szabályozás
A Kezelési Tervről szóló kormányrendelet a világörökségi terület meglévő, kulturális örökségvédelmi vagy természetvédelmi jogszabályokon, valamint helyi rendeleteken alapuló védettségéből
következőkön túli, új korlátozásokat, kötelezéseket nem keletkeztethet, de felhatalmazhatja a minisztereket jogszabály-módosítások, illetve új jogszabályok előkészítésére.
A készítendő területrendezési tervet megyei önkormányzati rendelettel, vagy (kiemelt térség esetén) törvénnyel kell megállapítani, így egyértelmű szabályozási környezet jöhet létre. Jogszabálymódosításnak minősíthető a településrendezési tervek módosítása is, amelynek szükségességéről
a világörökségi törvény rendelkezik.

4. fejlesztés (beleértve a fejlesztési tervezést is)
A fejlesztés itt a szokásosnál szűkebben értelmezett annak érdekében, hogy a kezelés különféle
eszközeit markánsan külön lehessen választani. Fejlesztések az értékhordozók megőrzését, helyreállítását, bemutatását és fenntartható hasznosítását szolgáló beruházások: infrastruktúrafejlesztés, szőlészet-borászat fejlesztése, turizmusfejlesztés, kapcsolódó humánerőforrás-fejlesztés
(szakképzés, továbbképzés). Ezek a feladatok nem közvetlenül a KET körébe tartoznak, de ezek koordinációja, összhangja alapján valósulhatnak meg a KET-ben meghatározottak.

5. Kutatás, adatbázis-építés – és karbantartás
A kutatás az értékhordozók és állapotuk részletes feltérképezésére és a beavatkozási szükségletek
azonosítására, meglévő tudások feltérképezésére, valamint a kezelési módok fejlesztésére irányul.
Kutatási feladatnak tekintjük a monitorozást, ezt azonban a táblázatban nem szerepeltetjük, mivel
az minden értékhordozó illetve tevékenység esetében szükséges. Kutatás keretében tárgyaljuk
azokat a fejlesztéseket, melyek a hatékonyabb tudástranszfert, a meglévő tudások hozzáférhetőségének javítását, a tudásbővítés és felhalmozás hatékonyságának bővítését szolgálják.

6. Kommunikáció, pr, marketing, társadalmi-szakmai részvétel
A kezelési rendszer ezen elemei azért kerültek közös oszlopba, mert nagyon nagy átfedésben vannak egymással, azonos módszerekkel, eszközökkel operálnak, a lényegük a kapcsolatépítés, hálózatosodás, információáramlás, visszacsatolás.
7. finanszírozás
A finanszírozás az igény oldalt és a forrásoldalt egyaránt bemutatja. Tartalmazhat bejáratott és új,
Magyarországon még nem alkalmazott pénzügyi megoldásokat.

8. Korlátozások, tilalmak
A kezeléssel összefüggő különféle helyi (települési–megyei) és országos jogszabályokban meghatározott-meghatározandó követelményekre, tilalmakra és korlátozásokra, valamint támogatási lehetőségekre való utalás, figyelemfelhívás.

73

TOKAJ-HEGYALJA KEZELÉSI TERV

„ezeréVes” szőLő- és borKuLtúra, ÖVezetes rajzoLatú tájKaraKter
(1., 4. és 5. értéKhordozó csoport)
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A Tokaji borvidék szőlő- és borkultúrája Kiemelkedő egyetemes értékének megőrzése, javítása és fenntarthatósága
A világörökségi terület elemzése, az attribútum csoportok tartalma alapján egyértelmű, hogy a szőlészet-borászat léte, fejlődése, megerősödése és ezen egyedi, sajátos termelési kultúra
továbbfejlesztése a világörökségi terület megőrzésének, fennmaradásának az alapja. A világörökségi terület látványa, a borvidéki
tájkép, a tájkarakter ennek immanens összetevője. A VÖ területen
a megőrzés-fenntartás és a fejlesztés, fenntarthatóság feladatait
jelentős mértékben a szőlészet-borászat szakmai igényei határozzák meg.
A kezelés elsődleges feladata a világörökségi érték optimális és
egyensúlyos megőrzési állapotának fenntartása. Ehhez szükséges
elérni a szőlőművelés-bortermelés olyan szintjét, színvonalát,
amikor már a folyamatos gondozás a rendszerűen ellátandó fő feladat. A kezelés célja tehát:
• A minőségi bortermelés bővülését szolgáló szőlőtermő táj térnyerésének elősegítése;
• A szőlő-borvertikum versenyképességének és jövedelmezőségének fokozása;
A világörökségi terület fő attribútumát jelentő egyedi, „ezeréves”
szőlőtermesztési és bortermelési kultúra fenntarthatósága számos
tényezőtől függ. A szőlőművelés, bortermelés színvonalának emelése létkérdés az egyedi tokaji szőlő és borkultúra, valamint a történeti táj egészének fennmaradása szempontjából. A minőségfejlesztés végigkíséri a szőlő és bortermelés valamennyi fázisát. A
minőség emelése így a fenntarthatóság növelésének része.
• a termőhelyi potenciál újraértékelése, a termőhelyek osztályozása;
• a legjobb termőhelyek, történelmi dűlők bevonása a szőlőtermesztésbe;
• egységes tokaji minőség- és márkavédelmi rendszer megalakítása;
• a borászati termékek körének szűkítése;
• az egyes bortípusok jellemzőinek, paramétereinek szigorítása,
pl.: a borok mesterséges édesítésének megtiltása;
• autonóm minőségellenőrzési rendszer kialakítása.
A fenntarthatóság növelését segíti a fokozatosan javuló borminőség és a borok értékesítési módszereinek újragondolása, azaz a
világszínvonalú borminőségre való törekvés, valamint az önálló
tokaji bormarketing rendszer megteremtése.
A termelők érdekeit jobban szem előtt tartó új Hegyközségi szervezet is a fenntarthatóság növelését szolgálja azzal, hogy a korábbinál jóval nagyobb hangsúlyt helyez a szaktanácsadásra,
minőségellenőrzésre, az adminisztrációs terhek csökkentésére, a
minőségi szőlő és bortermeléshez szükséges anyagok közös beszerzésére. Az új hegyközségi szervezet a szakmailag a felügyelete
alá rendelt TBSzK-val együttműködésben tervezi feladatait ellátni.
A folyamatos szakmai segítségnyújtást és felügyeletet javasolt a
Gondnokság koordinációjában megvalósítani.

A szőlőtermő táj Kiemelkedő Egyetemes Értékének megőrzése, javítása, a szőlőtermesztés fenntarthatósága
Szőlőterületek területi változása: Feladat a régi, kiváló minőséget
termő dűlők újratelepítése, de a síksági, alacsony térszínen levő
szőlők művelési ágának megváltoztatása ugyanilyen fontos feladat. A Borvidéki Világörökségi Tanács és a Kutatóintézet előzetes
felmérése szerint 2500 ha betelepítésre érdemes, kataszterbe sorolt termőhelyi terület van. A történelmi dűlők betelepítése mellett szükséges a minőségi bortermelésre alkalmatlan síkvidéki
ültetvények felszámolása is. Ezt a felszámolást szervezett érdekegyeztető folyamatok során úgy kell megoldani, hogy a tulajdono-
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sok ne forduljanak el a szőlőtermesztéstől, legyen lehetőségük ezt
a tevékenységet más, jobb termőhelyi adottságú, jövedelmezőbb
szőlőterületen elvégezni.
A legjobb termőhelyi adottságú és történelmi, kulturális szempontból is értékes ún. kiváló dűlők területén a jelenlegi telepítési
támogatást 50%-kal szükséges megemelni a világszínvonalú és
esztétikus szőlőtermesztés megteremtése érdekében. Ezeken, a
zömmel magasan fekvő és jellemzően meredekebb területeken a
tereprendezés, a termőtalaj védelme, a vízgazdálkodás az átlagnál
jóval több műtárgyat – kőbástyák, lépcsők, vízelvezető árkok, vízfogó műtárgyak, utak stb. - igényelnek.
Ültetvények állapotának fenntartása: A meglévő ültetvények folyamatos ápolása, gondozása a szőlőtermesztés lényegéből fakadóan elengedhetetlen. A minden évben elvégezendő feladatok
mellett azonban előfordulnak egyéb olyan, időszakonként elvégezendő feladatok, mint az elpusztult tőkék cseréje, a pótlás, a nagyobb zivatarok által lemosott termőtalaj visszahordása, a megrongálódott támfalak, kőbástyák, lépcsők, vízelvezető árkok, utak
javítása. Tokaj-Hegyalján különös jelentősége van az idősebb ültetvények gondozásának, felújításának. Az igazán kiváló minőségű
borok ugyanis döntően az öregebb ültetvényekből származnak.
Ezen túlmenően azért is igen fontos a meglévő ültetvények megújítása, mert a tervezett telepítések, fejlesztések megvalósítása
legalább egy évtizedet igényel és a minőségi változást minél előbb
ki kell terjeszteni a borvidék nagyobb részére (A minőséget szem
előtt tartó, a megújulást támogató borászok kb. 1000 ha-on ter-

melnek, amely a borvidéki szőlőterület kb. 20%-a).
Fenntartható kisbirtokos rendszer kialakítása: A világörökségi terület, a történeti táj fenntarthatóságának alapvető feltétele a gazdaságos szőlő- és bortermelés a gazdaságos árutermelés.
Természetesen erős történelmi hagyományai vannak a Kárpát-medence területén a saját ellátást célzó, a „magam örömére” végzett
szőlőművelésnek, borkészítésnek, azonban egy borvidékre, amelynek célja a világszínvonalú szőlő és bortermelés egyértelműen az
árutermelő tevékenységnek kell jellemzőnek lennie.
A TBHT vizsgálatai szerint az a birtokméret, amelyen a mai piaci
verseny feltételei között gazdaságos szőlőtermesztés, borászkodás
folytatható, legkevesebb 5 ha nagyságú. A borvidék fejlesztési elképzelései szerint a termelés nagyobb részét az 5-30 ha nagyságú,
ún. kisbirtokok kell, hogy adják – biztosítva mind a táj, mind a termékek változatosságát, a minőségi versenyt, valamint a családok
megélhetését is. Az újonnan betelepítésre kerülő állami földek elvagy bérbeadásával kifejezetten támogatni kell ezen 5-30 ha közötti nagyságú szőlőbirtokok kialakítását.
Talajvédelem, melioráció keretében hegyközségenként, azon
belül a jól elkülöníthető szőlő- termelési egységenként szükséges
a meglévő dűlőúthálózat felülvizsgálata (többek között a kerékpáros turizmus fejlesztésére való tekintettel). A vizsgálatnak az utak
műszaki jellemzőinek értékelése mellett (állapot, járhatóság, szőlőterületekkel való kapcsolata pl.: mélyút stb.) ki kell terjedni arra
is, hogy a jelenlegi úthálózat alkalmas-e a tervek szerint 50%-kal
megnövelendő szőlőterületek művelésének kiszolgálására. Kiemelt szempont a történelmi dűlőkben az újból betelepítésre javasolt területek jó megközelítésének biztosítása.
A megfelelő szerkezetű és minőségű úthálózat mellett a másik két
legfontosabb feladat a termőtalaj lemosódás megakadályozása,
illetve a vízgazdálkodás megtervezése. Tereprendezéssel, műtárgyak építésével kell az adottságok függvényében elérhető legkedvezőbb terepet, művelési környezetet kialakítani.
A meliorációt a borvidék művelt és telepítésre tervezett szőlőtermő területeinek egészére ki kell terjeszteni és a tervezésre, a
fő gerinchálózatok, valamint a vízgazdálkodási, talajvédelmi mű-
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A borvidéki melioráció megvalósítása a jobb művelhetőség mellett
a szőlőhegyi táj esztétikusabb, kedvezőbb megjelenítését is segíti
és lehetővé teszi a földrajzi, geológiai, vízháztartási jellemzők
fennmaradását. A történelmi dűlők, magasan fekvő hegyi területek szőlővel való betelepítése csak a melioráció elvégzését követően javasolt.
A borvidéki területre – illetve azon kívül is ahol a felszíni vizek
útját szükséges a befogadóig megtervezni – szükséges egy tájrendezési tartalmú, átfogó meliorációs terv készítése.
A dűlőnként – „mini” részvízgyűjtőként készítendő meliorációs
tervnek tartalmaznia kell a vízvisszatartás módozatait, a különböző ökológiai, természeti adottságú termőhelyeken a kötelező
termesztéstechnológiai eljárásokat, a szükséges tereprendezést,
az utak, vízárkok, támfalak (kőbástyák), egyéb műtárgyak építését,
a védett, illetve védelemre javasolt természeti területeket. Különleges fontosságú a tájjelleg megőrzése, a történeti táj karakterének erősítése érdekében szükséges teendők rögzítése, a
borturizmus fejlesztési igényeinek (szükséges infrastruktúra) kielégítése.
A meliorációs tervet fokozott részletettséggel, az ökológiai szempontokat és megoldásokat szem előtt tartva kell kidolgozni az
újból szőlőtelepítésre kerülő régi hegyi területeken, a megváltozó
birtokméretű területeken. A borvidék egészére vonatkozó átfogó
meliorációs terv területét a térségre vonatkozó területrendezési
tervben kell lehatárolni.
A támogatásoknál szükséges ütemezetten különválasztani a tervezésre fordítható összegeket, valamint a melioráció megvalósítását szolgáló (utak, vízelvezetők, egyéb műtárgyak, tereprendezés, rőzseművek – rőzsekéve, rőzsekolbász, stb.) építési tevékenységek költségét.

natura 2000 védelem és a szőlészet egyensúlyának kialakítása:
Az előzetes egyeztetésnek megfelelően a betelepítésre javasolt
történelmi dűlők területeit a Natura 2000-es védelem szempontjából egységesen kell megvizsgálni. A közösségi védelem értékei
és a szőlőtelepítés, szőlőművelés közötti összhang megteremtése
céljából az előzetesen meghatározott, újratelepítendő területeken
a szőlőtelepítés kiemelten támogatandó amennyiben az előzetes
hatásvizsgálat keretében a természetvédelmi hatóság által engedélyezett történelmi dűlők területén valósul meg.

A Tokaji borvidéki borászat, mint KEé állapotának megőrzése és
fenntarthatósága
A világörökségi terület fennmaradásában, minőségi megújulásában is rendkívül fontos a tokaji bor országimázs szerepe, és minőségének fokozott mértékű javítása. A fennmaradás és a megújulás
nélkülözhetetlen eleme a borminőség javítása, a minőségi borok
paramétereinek szigorítása, a termékleírás módosítása, az autonóm tokaji borvidéki borminősítési rendszer kialakítása, önálló tokaji közösségi bormarketing rendszer létrehozása, Tokaj-Hegyalja
korábbi zárt borvidékként való működtetése, a hagyományos fajták kiemelt védelme és támogatása.
a borminőség javítása, a minőségi borok paramétereinek szigorítása: A Tokaji borvidék hosszú évszázadokon keresztül bizonyította, hogy képes világszínvonalú bort előállítani. A szocialista
nagyüzemi termelés évtizedeiben a mennyiségi szemlélet előtérbe
kerülésével, jelentősen romlott a minőség, ezért az egyedi szőlészeti és borászati kultúra, a világörökség fő attribútumainak helyreállítása és megőrzése csak szigorú minőségi előírások
bevezetésével és azok ellenőrzésével lehetséges. A Tokaji borvidék
Hegyközségi tanácsa a szőlőtermesztés és borgazdálkodás színvonalának növelése érdekében 2013. október 22-én szigorú rendtartást fogadott el, amely rögzíti a telepíthető alany és

szőlőfajtákat a készíthető bortípusokat, azok paramétereit, jellemzőit, az adatszolgáltatási kötelezettséget, valamint a borgazdálkodással kapcsolatos előírásokat.
a termékleírás módosítása: A hatályos termékleírás a korábbi évtizedekben kialakult bortípusok leírását, paramétereit tartalmazza. A Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsa által elfogadott új
rendtartás az érvényes termékleírástól szigorúbb rendelkezéseket
tartalmaz a tokaji borvidék minőségi megújulásának érdekében.
Az új rendtartás előírásai az érvényes termékleírás módosításának
hatályba lépésétől alkalmazhatók.
az autonóm tokaji borvidéki borminősítési rendszer kialakítása:
Az egyedülálló Tokaj-hegyaljai szőlészeti, borászati kultúra évszázadokon keresztül formálódott úgy, hogy a borvidék szakmai fejlődése belső erőből táplálkozott. A sajátos és egyedi bortípusok
alapvetően igénylik az átlagostól eltérő, a bortípusokhoz igazodó
autonóm borminősítési rendszer kialakítását. A világörökséghez
tartozó borvidéket külön kell kezelni a hegyközségi törvényben,
ezáltal lehetőséget teremtve a saját autonóm megoldások szervezeti felépítésére, helyi borminősítési rendszer kialakítására.
Önálló tokaji közösségi bormarketing rendszer létrehozása: A jelenlegi magyar bormarketing nem hatékony. Tekintettel arra, hogy
a magyar borvidékek közül a Tokaji borvidék képes világszínvonalú, egyedi termék előállítására, szükség van az önálló Tokaji közösségi bormarketing rendszer kialakítására. Ezen önálló bormarketing rendszer keretében kiemelt jelentőséggel kell kezelni a
világörökségi státuszt, a világörökség értékeit. az önálló tokaji
bormarketinget annak tudatában kell kialakítani, hogy a tokaji
bor ország-imázs tényező, Magyarország sajátos nagykövete a világban, amelynek segítségével a többi magyar bor is könnyebben
eljuthat a nagyvilágba.
tokaj zárt borvidékké nyilvánítása, a hagyományos fajták kiemelt védelme és támogatása: Tokaj története során már volt zárt
borvidék. Ezt a besorolást a bortörvény 2004-ben szüntette meg.
A zárt minősítés elsősorban a máshol termett szőlő és bor Tokaji
borvidékre történő beszállításának megakadályozása, valamint az
önálló, autonóm borvidéki tudat és működés érdekében szükséges. A máshol termelt szőlő, must és bor beszállítását az új hegyközségi rendtartás erősen korlátozza.
A hat telepíthető szőlőfajta a rendtartás szerint kiemelt fajta, azaz
telepítésük a jogszabályban rögzítetten 100 %-ban támogatható.
A hat fajta közül négy nevezhető hagyományos fajtának – Furmint,
Hárslevelű, sárga muskotály, Kövérszőlő –, míg a Zéta és a Kabar
újabb nemesítésű fajták.
A hagyományos fajták klónszelekcióját szükséges folyamatosan
végezni és a termőhelynek mikro- és mezoklimatikus adottságoknak, valamint a minőségi bortermelésnek legjobban megfelelő
klónokat javasolt telepíteni.

A tájhasználat KEé-e állapotának megőrzése, javítása és fenntartása
A fenntarthatóság szempontjából igen fontos a táji-, természeti
adottságokhoz, hagyományokhoz jobban igazodó tájhasználat
erősítése, a tájkarakternek megfelelő fejlesztések kiemelt támogatása.
Vizes élőhelyek: Az egyedi tokaji szőlő- és borkultúra, azaz a Világörökség fő attribútumai csak akkor maradhatnak fenn, ha a
Zemplén hegység előterében lévő síkságon megmaradnak a mocsarak, vízfelületek, fent a hegygerinceken pedig az erdők. A tájhasználat megújítása és a Bodrog-Tisza menti vizes területek
élőhely megőrzése, visszaállítása így érint(het) Világörökségi területen kívüli területeket is (pl.: Vajdácska, Viss, Kenézlő, Zalkod,
Timár, Rakamaz, Taktaszada stb.), ahol a térséggel összefüggő területrendezési követelmények érvényesítendők.
A borvidék egyedi jellegének megőrzése, a fenntarthatóság növelése érdekében célszerű a borvidék előterében lévő, az aszúsodást
elősegítő párás környezetet biztosító mocsarak, vizes területek
megőrzésének, illetve a korábbi évszázadokban lecsapolt mocsarak, mentesített árterek vízháztartása ésszerű – arányos visszaállításának előírásával, támogatásával kell biztosítani. Javasolt a
kisvízfolyás-rehabilitáció folytatása oly módon, hogy (az árvízvédelmi követelmények teljesítése mellett) a vízfolyások természetessége növekedjen. A Világörökségen kívüli területek elemzése,
vizsgálata és indokolt átalakítása is szükséges ezen alapvető ökológiai feltétel megőrzése, erősítése érdekében.
erdők: A tájhasználat és a tájkép, valamint a sajátos Tokaj-hegyaljai mezoklíma meghatározó borvidéki elemei az erdők. A szőlőhegyek, szőlőültetvények felett, valamint a hegyek tetején, északi,
északnyugati, északkeleti gerincen, valamint az oldalon lévő erdők
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jelentős szerepet játszanak a kiváló levegőminőség és a magas páratartalom kialakításban.
Ugyanakkor a borvidék kialakításában is meghatározó tájkép a
szőlőket az égtől elválasztó erdő látványa. Az erdők, amelyek kiterjedése a borvidéki területeken optimálisnak nevezhető, egyetlen esetben kerülhetnek szembe a világörökségi értékekkel: az
újból betelepítésre váró szőlő termőhelyi kataszter I. osztályú területéhez tartozó történelmi dűlők egy része a művelés nélküli évtizedek alatt spontán beerdősült, és ezen erdők egy részét
üzemtervbe sorolták. Ezért jogszabályi változással kell szabályozni,
hogy a szőlő termőhelyi kataszterbe tartozó I. osztályú területeken, érvényes szőlőtelepítési engedély birtokában a meglévő
erdők helyén a szőlőtelepítés további erdészeti hatósági eljárás
nélkül elvégezhető legyen (A szőlőtermelésről és a borgazdálkdásról szóló 2004. évi XVIII. tv. 4§ (2)-(3)). Az erdő történeti dűlőkön
való megszűntetésével párhuzamosan célszerű csere-erdőtelepítéseket végezni az alacsonyabb térszíneken már megszűnt, vagy
felszámolódó szőlők, vagy szántók helyére.
A borvidéki területeket körbevevő, a világörökségi terület, illetve
történeti táj nagy kiterjedésű erdőterületein törekedni kell a tájjellegnek megfelelő honos, őshonos fafajok telepítésére és a folyamatos borítottságot biztosító, az idős példányok egy részét
megőrző, természetközeli erdőgazdálkodásra.
gyümölcsösök: A VÖ területén a minőséget, a történelmi előzményeket és a klímaváltozást is figyelembe vevő, elsősorban a hagyományos Tokaj-hegyaljai szőlő- és gyümölcsfajták telepítését
kell ösztönözni. Támogatni szükséges azokat a kutatásokat, amelyek klónszelekció keretében kiválasztják azokat a klónokat, fajtákat (alany-, szőlő-, gyümölcsfajták), amelyek leginkább
megfelelnek a változó körülményeknek.
tájképi együttesek védelme: Kiemelt feladat a működő és felhagyott bányák és gazdasági területek tájba illesztése, a parlagon
hagyott területek „örökbe fogadása”, azaz folyamatos gondozása.
Ennek keretét a külterületek, meghatározóan a mezőgazdasági területek összehangolt és differenciált területhasználati rendszerének kialakítása és differenciált szabályozása adhatja meg, melyben
érvényesül a természeti adottságokhoz illeszkedő övezetes tájhasználat és lehetőséget biztosít rekonstrukciós mintaterületek
kijelölésére (MTéT).

Tájgondnoksági hálózat létrehozása
A történeti táj jelleg megőrzésének, fejlesztésének egyik alapja a
megfelelő szabályozás és iránymutatás, de ez nem működhet megfelelő fenntartó szervezet nélkül, különösen egy világörökségi terület esetében. A táj jellemzője, hogy területenként folyamatosan
változik a jellege, ugyanakkor összefüggő rendszert alkot, melynek
fejlesztése, karbantartása túlmutat az egyes birtokhatárokon és
a települések közigazgatási területein. Ezért szükség van egy olyan
munkaszervezet felállítására, mely képes elvégezni a települések
külterületein és közterületein jelentkező tájrendezési és fenntartási feladatokat. Ez a szervezet a tájgondnokság.
Tájgondnokság feladatai a következők:
• Önkormányzati tulajdonban lévő vízelvezető- és vízpótló rendszerek karbantartása, fejlesztése: meglévő árkok tisztítása-karbantartása, műtárgyak karbantartása, intézkedés az elavult, vagy
károsodott műtárgyak javítása, cseréje, vagy pótlása érdekében,
meglévő tervek alapján a vízelvezető, és vízpótló rendszerek kisebb léptékű fejlesztése, kiépítése.
• Önkormányzati tulajdonban lévő vízfolyások, tavak, záportározók és környezetének folyamatos karbantartása, fejlesztése (élőhely megőrzés és fejlesztés);
• Adventív gyomfajok terjedésének monitoringja és folyamatos
visszaszorítása;
• Út menti fasorhálózat, mezsgyék fenntartásával, fejlesztésével
összefüggő feladatok: fásítás, fapótlás, növényvédelmi beavatkozások, kármegelőzés (elszáradt ágak eltávolítása, beteg fák kivágása és pótlása stb.);
• Települési zöldfelületi rendszer (közparkok, közkertek, köztemetők, kegyeleti parkok, közutak zöldsávja), pihenőhelyek gondozása, karbantartása, fejlesztése;
• Helyi jelentőségű védet természeti területek kezelési és fenntartási tervében a terület fenntartását biztosító beavatkozások
végrehajtása;
• Egyedi tájértékek, vallási kisemlékek karbantartása;
• Köztárgyak, információs táblák stb. karbantartása, javítása, szükség esetén pótlása, telepítése;
• életveszélyes, tájképet zavaró építmények elbontása – tulajdonosokkal együttműködve;
• Külterületi dűlőutak karbantartása, téli hóeltakarítás az önkormányzati utakon;
• A zöldfelületi rendszer karbantartása során keletkező biomassza
összegyűjtése, komposztálása és visszajuttatása a zöldfelületekre;
• Illegális hulladéklerakók felszámolása, elhagyott hulladék össze-

teLepüLési, épÍtészeti, tárgyi ÖrÖKség (2. és 3. értéKhordozó csoport)
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gyűjtése;
• Egyéb, tájfenntartással, tájrehabilitációval összefüggő feladatok.
A tájgondnokság működése során széleskörű tapasztalatot szerez
a területről. Ezért a tájrendezést is érintő komplex programok,
stratégiák, tervek készítésekor célszerű a munkaszervezet vezetőit
is bevonni a tervezési feladatokba.
a tájgondnokságok megszervezése a települések együttműködésén alapul. A világörökségi terület méretét és táji változatosságát
tekintve négy-hat tájgondnoksági munkaszervezet felállítása szükséges. A munkaszervezetek javasolt működési területei megegyezhetnek az együtt tervezendő települések csoportjaival (pl.
sátoraljaújhelyi, sárospataki, Olaszliszkai, Tokaji, Abaújszántói,
szerencsi Tájgondnokság.)
A világörökségi gondnokság feladata, hogy támogassa és irányítsa a településcsoportok tájgondnoksági rendszerének megszervezését, szükség szerint összehangolja működésüket, s a
visszajelzések alapján intézkedjen a munkaszervezetek hatékonyabbá tételéről. Figyelembe kell venni a tulajdonosi joghoz kötött kötelezettségeket, azok elmaradása esetén szabályozni kell a
Tájgondnokság feladatait.
A településcsoport területén jelentkező feladatok menedzseléséhez (megszervezéséhez, ütemezéséhez, ellenőrzéséhez) munkaszervezetenként legalább egy szakirányú felsőfokú végzettségű
személyt (tájépítész, kertépítész, agrármérnök stb.) teljes állásban
kell alkalmazni. A konkrét feladatok elvégzéséhez – a térségben
jelentkező feladatok nagyságához mérten – 3-5 főt kell alkalmazni
településenként, teljes állásban, mely a szezonálisan jelentkező

munka mennyiségétől függően szükség szerint bővíthető. Az alkalmazottak a településcsoporton belül átcsoportosíthatók.

A tájgondnokság működtetéséhez szükséges egyéb feltételek:
• A foglalkoztatáshoz, működéshez szükséges telephely és kapcsolódó infrastruktúra kialakítása (meglévő telephely, raktár bővítése, fejlesztése);
• Munkaeszközök, gépek beszerzése, vagy bérlése;
• szükség szerint az alkalmazottak továbbképzése.
A rendszer hatékony működése érdekében az egyes tájgondnokságoknak szükséges legalább a következő szervezetekkel együttműködnie, a kapcsolatot tartania:
• Világörökségi gondnoksággal (szervezetépítés/fejlesztés, képzés,
eszközbeszerzés, hatékonyság-növelés, visszacsatolás, finanszírozás stb.);
• Helyi önkormányzatokkal (önkormányzati területek karbantartása, fejlesztése);
• Közutak kezelőjével (feladatok elhatárolása, országos mellékutak
sávjának karbantartása, viharkárok megelőzése stb.);
• Természetvédelmi hatósággal (feladatok elhatárolása, képzés,
helyi jelentőségű védett természeti területek, ökológiai folyosók,
vízfolyások karbantartása);
• Vízügyi igazgatósággal (feladatok elhatárolása, vízfolyások,
árkok, záportározók, kapcsolódó műtárgyak karbantartása, vízkármegelőzés).
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pincerendszerek
A települések belterületén, illetve a települési területek szélén elhelyezkedő pincék, pincerendszerek épségét, hasznosítását számos – a település működéséhez köthető tevékenység – tényező
veszélyezteti.
Közlekedés: Az évszázadok alatt jelentős mértékben megváltozott
közlekedési és szállítási eszközök hatására jelentős az omlás illetve
leszakadás veszélye a közvetlenül a közlekedési utak alatt, illetve
azok közelében lévő pincéknél a tengelynyomás, illetve a rázkódás
következtében. A településrendezési eszközök felülvizsgálatakor
kiemelt szempont kell legyen ezen veszélyeztetettség felmérése
és a veszély szabályozási eszközökkel való megszüntetése.
Közművezetékek: A települési területen a közművezetékek – ivóvíz, szennyvíz, illetve az egyéb földalatti vezetékek –a kiépítésük
során jelenthetnek veszélyforrást. Az ivóvíz, illetve szennyvízvezetékek meghibásodásuk, törésük esetén a kiépítés során okozott
károknál is nagyobb kárt okozhatnak a pince elöntésével, a pince
feletti kőzet, illetve talajréteg megbontásával.
A településrendezési eszközök felülvizsgálata során külön munkarészben kell a közművek és a pincék jelenlegi kapcsolatát, a veszélyeztetettséget elemezni, és a szabályozáskor törekedni kell a
fennálló veszélyhelyzet megszüntetésére, hasonló veszélyhelyzetek elkerülésére.
települési funkciók növekedése: Tokaj-hegyaljai kiemelkedő
egyetemes érték a hagyományos tájhasználat, de közismert, hogy
az elmúlt hat évtizedben jelentősen megnőttek a települések belterületei. Miután a pincék földalatti kiterjedéséről igen kevés hiteles térkép áll rendelkezésre, több esetben a rendezési tervek is
lehetőséget adtak épületek építésére a pincék közelében. A településrendezési eszközök felülvizsgálatakor fel kell tárni azokat a
területeket, ahol a túlzott beépítés veszélyezteti a pincék világát.
Azt is vizsgálni kell, hogy a még be nem épült, de a hatályos terv
szerint beépíthető területeken nem áll-e fenn a pincék veszélyeztetettsége.
pincék karbantartása: A pincék elhanyagolása, használaton kívüli
állapotuk is jelentős veszélyforrás, lévén, hogy pontos felmérés
hiányában nem ismert földalatti kiterjedésük. Az elhanyagoltság
következtében a lejárat leereszkedésével majd eltömődésével a
pince eltűnhet a szemek elől, vagy a felszíni vizek betörésével ellenőrizhetetlen folyamatok játszódhatnak le a föld alatt.
A településrendezési eszközök felülvizsgálatakor, ezért a régi térképek, helyi ismeretek alapján feltétlenül azonosítani kell az egykori pincék területét, és szükség esetén speciális vizsgálatot kell
elvégezni a pincék állapotáról.

A hatósági háttér fejlesztése
A kontroll lehetőségét az biztosítja, ha kellő jogszabályi háttér
alapján hatékony intézményi rendszerrel lehet az építési és tájalakító tevékenységet szabályozni. Nem lehet lemondani a védelem
klasszikus eszköztáráról, amely a közösségi célok - jelen esetben
az értékvédelem és megőrzés - érdekében az egyes ingatlanokhoz
kapcsolódó tulajdonjogot, hasznosítási módot esetenként korlátozza, szabályozza, ennek alapja a településrendezési eszközök mielőbbi felülvizsgálata. A 27 településre kiterjedő tervezés során
az új jogszabályi környezetnek megfelelő, a világörökségi célkitűzéseket kiemelt prioritásként kezelő, térinformatikai alapú helyi
építési szabályokat mielőbb el kell készíteni, és a hatóságok rendelkezésére kell bocsájtani.
Kívánatos, hogy a Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék „történeti
táj” fokozott védelme érdekében az Örökségvédelmi hatóság növekvő feladatainak ellátása érdekében a területileg illetékes hatóságon, a Miskolci Járási építésügyi és Örökségvédelmi Hivatalon
belül külön Tokaj-hegyaljai részleg jöjjön létre, amely létszámában, szakembereinek összetételében és finanszírozásában meg
tud felelni az új, szakmai értelemben is összetett feladatok ellátásának.
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A főépítészi hálózat fejlesztése
A kiemelt figyelem szükségessé teszi a településeken a főépítészek
tevékenységének hálózatba szervezését, megerősítését. A főépítészek nem hatósági szereplők - elsősorban az érintett települések
tanácsadói, a települések táji és épített környezetének „gazdái”.
A Tokaj-hegyaljai főépítészi hálózat a településcsoportokat szolgáló 6-7 főépítész együttműködésén alapul. A főépítészek ellátják
a települések területén a településképet alakító beavatkozások
előzetes konzultációját, szakmai támogatást adnak az épített örökség elhanyagolt, vagy pusztulóban lévő elemeinek hasznosításához és helyreállításához, olyan beavatkozásokat kezdeményezhetnek, amelyek az általános települési és tájképi értékek kiemelését, kedvezőbb megjelenését szolgálhatják.
A főépítészi hálózat jelentős szerepet kaphat a térség egészén, a
településcsoportokon belül az ismeretterjesztésben, az építészeti
örökséggel kapcsolatos tudás átadásában – legyen szó akár a döntéshozók tájékoztatásáról, akár az építészeti-vizuális nevelés, vagy
a honismereti nevelés iskolai intézményrendszeren belüli feladatairól.

Világörökségi Tervtanács és Szakmai monitoring feladatokat ellátó
Véleményező és Tanácsadó Testület
Az épített örökség – régészeti örökség – és a kultúrtáj kezelési
módjának egyik meghatározó intézményi eszköze. A Világörökségi
Tervtanács (VöTT) a Gondnoksággal és az ANPI-val szoros együttműködésben végzi a feladatát. A működés elveit a Világörökségi
Tervtanács küldetésének meghatározása során kell megállapítani
(Forster/állandó tagok közösen dolgozzák ki). A VöTT működéséhez szükség van egy központi titkárságra, mely a gondnokság mindenkori telephelyén lehet, a tervtanácsi ülések helyszínét a
városok biztosítják rotációban.
Területi hatásköre: Világörökségi terület 27 településének közigazgatási területe.
Feladatköre: A Világörökségi Területen (helyszín és védőövezet)
folyó táji és építészeti-környezetalakítási tervező-előkészítő tevékenységek szakmai véleményezését végző 3-5 fős szakmai testület.
Tagjai:
• Az állami főépítész / Az érintett település(csoport) főépítésze
/Forster központ képviselője/ Megyei főépítész (állandó tagok);
• További tagok a városi-települési főépítészekből alkalmanként
kerülnek behívásra;
• A tárgynak megfelelően a Forster Központ által felkért nem állandó tagok (10-12 fő), akik a felmerülő speciális kérdések, tématerületek nagy tekintélyű képviselői (településrendező, tájépítész,
közlekedéstervező, szőlész-borász tájrendező, környezetgazdászökológus, műemléki szakember, kert-térépítész, építész, „pincész”).
Fő feladatai:
• Előkészítő tanácsadás: az érintett település(csoport) főépítészének munkaköri kötelessége a települési fogadóideje keretében;
• Véleményezés: A KET-ben és a KKK-ban meghatározottak szerinti, 2 hetenkénti rendes üléseken előre bejelentett-befogadott
tervek-projektek-környezetalakító beavatkozások (ágazatiak is!)
konzultációja és véleményezése;
• éves körút/szemle, a főbb megvalósult tervek és konfliktus helyszínek bejárása-értékelése;
• éves jelentés
- a rendes működés rövid, statisztikailag is dokumentált működésén túlmutató értékelés összeállítása;
- Ebben a jellemző környezetalakítási-építési-fejlesztési tevékenységeket és azok trendjét kell összefoglalni. Ki kell emelni a tapasztalatokat és a következő évre meg kell határozni az elveket és az
érvényesítendő szakmai szempontokat;
- ajánlások készítése: Forster központ, Gondnokság, építési és
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Örökségvédelmi hivatalok, önkormányzatok-hegyközségek felé;
- közreműködés az UNEsCO jelentések kidolgozásában.
Véleményezési kompetencia:
• Területrendezési és településrendezési tervek;
• Műemlékeket, MJT-t érintő építési tevékenység;
• Helyi értékvédelmi leltárak / tipológiák / rendeletek;
• Lehatárolt, kijelölt történelmi településmagokban az építésen
és engedélyköteles beavatkozásokon túl a HésZ-ben meghatározott településképben megjelenő elemek alakításával, elhelyezésével kapcsolatban véleményezés (építési, útépítési, vízépítési
rendezés);
• x m²-t, vagy y Ft-ot meghaladó projektek megvalósíthatósági tanulmánya - programtervek véleményezése;
• külterületen elhelyezkedő építmények (beleértve műtárgyakat,
infrastruktúra elemeket is) terveinek véleményezése (a véleményeztetési kötelezettséget a KET-ről szóló kormányrendeletben
szükséges rögzíteni);
Finanszírozási igény:
• személyzet:
- Települési főépítész, ahol erre igény és forrás van.
Település(csoport)i főépítész kötelező az együttkezelendő települések vonatkozásában (ez minimum 6 főépítészt jelent);
- A Tervtanács és a Területi Monitoring Bizottság működéséhez
szükséges egy titkár és 2 fős adminisztráció. Működési költség: a
KKK-ban számítandó.
Finanszírozás lehetséges forrásoldalai:
• Települések, illetve együtt tervezendő települések önkormányzatai (rész)munkaidős munkaviszonyban (ügyeleti napokkal, arányosan);
• Tervtanács (adminisztráció);
• Fejlesztési Tanács (szakvélemények készítése);
• Beruházók (Bírálati díjak);
• Kormányhivatal (állami főépítész);
• Forster Központ (állandó tag);
• Monitoring tevékenység (titkár);
• Gondnokság (Kormányhivatal – állam).

A Műemlékőr szolgálat
A Műemlékőr szolgálat a területen található legértékesebb történeti épületállomány rendszeres inspekciójával, a kisebb károk elhárításával az épületállomány tervezett karbantartását, az
épületkárok korai elhárítását szolgálja. A szolgáltatást a tervek szerint a Forster Központ biztosítja, a szolgáltatás bevezetésének kiemelt mintaterülete lehet a Tokaj-hegyaljai világörökségi helyszín.
A „műemlékőrök” évente vagy kétévente végzett inspekciós munkája révén az emlékek tulajdonosai pontos ismeretekkel rendelkeznek a műemlékek fizikai állapotáról, tisztán és prioritások
mentén látják az elvégzendő legfontosabb feladatokat.

Az épített örökség mintakönyve
Az építészet lényegét adó mintakövetés, a tájkép és a településkép
harmóniájának megőrzése szükségessé teszi az épített örökség értékeinek feltárását és bemutatását. Tokaj-Hegyalján több kezdeményezés ismert, illetve számos településen előrehaladott
állapotban van a szakszerű értékleltár (inventárium) elkészítése.
Ezek bázisán kell elkészíteni egy olyan mintakönyvet, amely a 27
település külön-külön is és a VÖ terület egészén bemutatja a
• táji adottságokat;
• településszerkezeti értékeket;
• a tipikus építészeti megoldásokat;
• az egyedi építészeti értékeket.
A mintakönyv elkészítése, széles körű terjesztése folyamatos fel-

adatot jelent már a legközelebbi jövőben is. A feladatban alapvető
irányító szerepet kell kapnia a települési főépítészek csoportjának.
Ez a munka túlmutat az ismeretterjesztés szokásos formáin: mintakönyv létrehozásával orientálni lehet a területen zajló építési
szándékokat, fel lehet hívni a figyelmet az alkalmazható jó és a
rossz megoldásokra, mi több, fel lehet hívni a figyelmet azokra a
szakmai szempontokra, szaktudásokra, amelyek széles körben
nem kellően ismertek. Az ilyen típusú vizuális nevelés a honismereti oktatás részévé válhat az általános iskolától kezdődően –
azonban a felnőtt ismeretterjesztésben is lényeges szerepet kaphat. Lényeges látni, hogy a munka befogadója nem csupán a nagyközönség, az építeni-felújítani szándékozó lakosság, hanem a
döntéshozók tág köre, akik a településrendezési feladatokat, az
infrastruktúra építést, a gazdálkodással kapcsolatos döntéseket
befolyásolni tudják.
Egy mintakönyv, vagy a jó példák könyve, bevált és esztétikus
megoldások gyűjteménye ugyanakkor elsődlegesen a főépítészek
napi munkáját is segíti, amennyiben kézzelfogható példákkal mutathatja meg a kívánatos építészeti magatartást a tájban, a településeken.

ZásZLÓsHAJÓ PROJEKTEK

rákóczi-dinasztia emlékhelyeinek bemutatása

A Rákóczi-dinasztia emlékeinek bemutatását a sárospataki Rákóczi
vár programjainak bázisára építve javasoljuk megindítani. A térség
Rákóczi-emlékeire szervezett turisztikai útvonalak kidolgozása, vezetett programok működtetése mellett a térség ismertségének növelése érdekében a „Rákóczi-brand” építése lehet kiemelt TDM
feladat (pl.: Tokaj-Hegyalja – a Rákócziak földje). A program alapfeladatai közé tartozik a Rákócziakhoz kapcsolódó emlékek – vár,
pince, borház stb. – kiemelt színvonalú megőrzése, bemutatása
(sárospatak – Rákóczi-vár; szerencs – Rákóczi-vár; Tarcal – Rákóczi-ház, szüretelőház; Bodrogkeresztúr – Rákóczi-ház; Mád – Rákóczi-Aspremont kúria; Tállya – Rákóczi kúria, Rákóczi pince).
A Rákóczi-kultusz erősítését szolgálhatják hasonló kezdeményezések, mint amilyen a budapesti 4-es metró Rákóczi tér állomásán
Rákóczi család birtokainak megjelenítése (tervező: Dévényi Tamás,
építész), közöttük a Világörökségi Terület településeinek nevével.
Történeti településközpontok megújítása
A Fejlesztési Tanács által kidolgozandó egyik zászlóshajó projekt
a történeti településközpontok megújítása összehangolt, kiemelt
támogatási pályázat keretében. A projekt fejlesztése során a
Gondnokság által bevont szakértői team feladata, hogy áttekintse
a településközpontok állapotát, felújítási igényét, és proaktív
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módon kezdeményezze az átfogó megújítási programot. A mezővárosi hálózat és a történeti településközpontok értékeinek revitalizációja minden tekintetben a megőrzés kiemelt feladata, de ez
csak a helyi településpolitikával együttműködve valósítható meg.
A településeken a helyi politika formálói a főépítészi munkacsoporttal közösen határozzák meg a szakmai és financiális kereteket.
A VÖTT szakmai segítséget ad, és a lebonyolítás során mentorálást
biztosít.
A történeti településközpontok megújítására átfogó, középtávú
program keretében kiemelt forrásokat kell biztosítani, az érintett
településeket a feladatra proaktív formában fel kell készíteni, számukra szakmai és financiális segítséget, mentorálást biztosítva. A
központok sorának megújítása kiemelt eredményt adhat, amin keresztül felmutatható a település-szerkezetében, az egykori mezővárosok, településrendszerében rejlő érték (attribútum).

Kerékpáros világ
A 27 egymáshoz közel fekvő településülésből álló nagy területet átfogó világörökségi terület bemutatásában, turisztikai fogadóképességének növelésében a magas minőségi elvárásoknak megfelelő
kerékpáros infrastruktúra megteremtése kiemelkedő fontosságú és
prioritású. A térség rendkívül gazdag turisztikai kínálatának hozzáférhetősége jelenleg rendkívül rossz, így a látogatottsági mutatók is igen
alacsonyak. A hálózatba szervezés ﬁzikai (infrastruktúra) és szervezeti
értelemben is (TDM) halaszthatatlan.
A kerékpáros turizmus minden célcsoport tekintetében növekvő népszerűségnek örvend, így ennek infrastruktúrájába és szervezeti hátterébe történő befektetés jelentős haszonnal kecsegtet. A
személyautóhoz viszonyítva alacsonyabb sebességgel rendelkező kerékpározás lehetőséget teremt a táj megismerésére, megélésére, a
Tokaj-Hegyalján eltöltött idő hosszabbá, értékesebbé tételére.
A kerékpárút-hálózat infrastrukturális fejlesztése – a 3.4. fejezetben
ismertetett módon – a településközi úthálózatba integrálva, nagyobb
forgalmú utak mellett külön kerékpárút létesítésével javasolt. Kerékpárral ugyanakkor célforgalom is bonyolítható, az enyhébb lejtésű dűlőutak által a táj egy része is bejárhatóvá válik. Az úthálózat
összehangolt, térségi szemléletű fejlesztésén túl szükség van pihenőhelyek létesítésére, útbaigazító táblák kihelyezésére is. Az állami/önkormányzati beruházások később – a kerékpáros turizmus
megerősödésével indukálják a magánszektor befektetéseit is, megjelennek a kerékpár kölcsönző, szervizelő szolgáltatások is. A fejlesztések
hosszú távon a szelíd közlekedési eszközök növekvő hangsúlyát, a látogatási idők növekedését eredményezik – összességében a Tokaj-hegyaljai turizmus minőségi és mennyiségi változásának egyik alapját
teszik le.
földalatti éden
A több ezer darabból álló, közel egy évezrede folyamatosan épülő, átépülő, megújuló pincerendszer több száz éves objektumait számos
veszély fenyegeti, melyek közül a legfontosabb a gazdátlanság, a használaton kívüliség. A korszerű borászati technológiák befogadására
ezek a történelmi pincék csak részben alkalmasak, a növekvő számú
megüresedett pince ugyanakkor számos egyéb, a helyi közösségek és
a turisták számára vonzó funkció kialakítására lehet alkalmas.
A KET készítése során a Hegyközség Tanács nevesítette azt a 400 pincét, amely a szervezet véleménye szerint kiemelt ﬁgyelmet érdemel.
Közülük kulturális örökségi szakemberek, borászok, mérnökök, építészek közösen válasszák ki azt a 20-25 pincét-pincerendszert, melyek

régészeti ÖrÖKség (6. értéKhordozó csoport)
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egyrészt kiemelkedő értéket képviselnek, másrészt felújításuk halaszthatatlan, harmadrészt elhelyezkedésük, kialakításuk, tulajdonosi
adottságaik révén jó adottsággal rendelkeznek ahhoz, hogy a világörökségi terület vonzerőnöveléséhez, hiteles bemutatásához jelentős
mértékben hozzájáruljanak.
Prioritást élveznek a Rákóczi kultusz felépítésében is szerepet játszó
pincék, illetve a településközpont megújítási programhoz jól kapcsolható településközponti elhelyezkedésű, vagy veszélyeztetett épített
örökségmentő program által érintett ingatlanokhoz kapcsolódó, kap-

csolható, azok hasznosítási lehetőségeit bővítő pincerendszerek.
A 20-25 pince kiválasztása során szempont az is, hogy mintaprojektekként megalapozzák a teljes körű pincekataszter szakmailag és tudományosan kiérlelt rendszerét, kidolgozásra kerüljenek a korszerű
értékvédelem elveinek megfelelő műszaki technológiák és hasznosítási formák.
A földalatti éden reneszánsza programhoz kapcsolódóan kiemelt szerepet kaphat a szakmai-konferenciaturizmus, tekintettel a potenciálisan érintett szakterületek sokrétűségére.
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régészet
A Világörökségi területen található régészeti lelőhelyek szisztematikus
monitoringja során meghatározásra kerülnek azok a veszélyeztetett
régészeti lelőhelyek, melyek állapotromlása a Világörökségi terület
kezelésének szempontjaival összhangban, szükség esetén az adott terület kezelésének, művelési ágának megváltoztatásával (visszagyepesítés, lakóterületből kivonás) megállítható.
A Világörökségi területen található régészeti lelőhelyek társadalmi
hasznosítása és megőrzése érdekében bemutató területeket, régészeti
tanösvényeket alakítanak ki. Ezzel párhuzamosan megkezdődik az
adott régészeti lelőhelyekről korábban múzeumba került régészeti leletek feldolgozása.
Az adott leletanyagot őrző muzeális intézmény megvizsgálja, hogy milyen lehetőségei vannak az adott régészeti leletanyagnak az intézmény

keretein belül történő bemutatására (kiállítás, internetes közreadás).
A helyreállítás, megőrzés és hasznosítás érdekében a Világörökségi
területen található települések rendezési tervének első módosításához kapcsolódóan el kell végezni az adott település határain belüli ismert régészeti lelőhelyek átfogó terepi monitoringgal egybekötött
felülvizsgálatát.
El kell végezni a Világörökségi területen található régészeti lelőhelyek
osztályba sorolását azon szempontok szerint, hogy az adott régészeti
lelőhely bemutatása mennyiben szolgálja a régészeti lelőhely társadalmi hasznosulását, illetve állapotának fenntartását, védelmét. Külön
csoportba kell sorolni a nyilvános bemutatásra alkalmas régészeti lelőhelyeket és azon területeket, ahol a nyilvános bemutatás, a hozzá
kapcsolódó megközelítési lehetőségek kiszélesítése nem indokolt.
Azon régészeti lelőhelyek esetén, melyek az attribútumokhoz illesz-

a tokaj-hegyalja tudástár részletes leírását lásd a 3.3. fejezetben.

program egy több elemcsoportból álló intézkedési terv, amelynek
célja a tájházak, mint önállóan is értelmezhető, a világörökségi területen belül egy szorosabb egységet képező érték-kategória – összehangolt kezelése.
a tájház program elemei:
1) A tájházak épületeinek és kapcsolódó épített elemeinek (gazdasági- és melléképületek, udvari létesítmények, kutak, kerítések,
kapuk) műemlékvédelme, a tájházak műemléki kategória-besorolásával összehangolt szakmai együttműködések keretében.
A hosszú távú megőrzés érdekében szükséges az épületek jelenlegi
állapotának részletes műszaki-műemléki ellenőrzése, és egyenkénti
intézkedési tervek kidolgozása. Prioritást kell kapnia a rátkai német
nemzetiségi tájháznak, másodsorban következnek a végardói, a bodrogkisfaludi és a makkoshotykai tájházépületek, harmadik körben a
hercegkúti és az erdőbényei tájházak.
2) A tájházak közvetlen környezetének (kertek, előkertek, udvarok,
bejáratok közterületi szakaszai, kapcsolódó parkolók) építészeti és
kertészeti-településképi védelme, összhangban a helyi építésügyi
előírásokkal.
Cél a tájházak környezetének, a megérkezés tereinek rendezése: a
hiteles egykori épített- és növényzeti környezet rekonstrukciója, a

tudoMány, MŰVészet, MÍtosz- és hagyoMánytereMtés (7. értéKhordozó csoport)

Tokaji Múzeum felújítása, fenntartásának garanciái
Prioritásként megfogalmazott felújítási feladat a tokaji Múzeum 18.
századi műemlék épületének rekonstrukciója. Kiemelkedő jelentőségű gyűjteményei mellett az is erősíti regionális szerepét, hogy a
város területén régészeti illetékességgel és ehhez szakemberrel is
rendelkezik (a tokaji vár ásatása). A műemléki rekonstrukció mellett
a fejlesztés elsődleges feladata a raktári körülmények rendezése.
A múzeum fenntartása 2013. január 1. óta a települési önkormányzat feladata. Megvizsgálandó, hogy lehetséges-e a múzeum fenntartásába más szereplőket (civileket, Hegyközségi Tanácsot) is bevonni.

Tájház program
Néprajzi muzeológiai értelemben hat, muzeális intézményekre vonatkozó működési engedéllyel rendelkező tájház található a világörökségi
területen:
Rátka,
Hercegkút,
Bodrogkisfalud,
sárospatak-Végardó, Makkoshotyka, Erdőbénye.
Megőrzési állapotuk fenntartása és javítása egy komplex tokaj-hegyalja Világörökség tájház program keretében valósítható meg a
legjobb hatékonysággal és szakmai tartalommal. A komplex tájház
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kednek, vagy olyan további régészeti lelőhelyek, melyek a Világörökségi terület egyedi értékeiként kiemelkedőek, és fennmaradásukat a
bemutatás nem veszélyezteti, ki kell dolgozni a más örökségi elemekkel egy rendszerben történő bemutatás módját. Meg kell határozni
régészeti bemutatóhelyek, valamint régészeti tanösvények potenciális
helyszíneit, a létrehozásukkal és működtetésükkel kapcsolatos feladatokat. Ezzel párhuzamosan a területileg illetékes, régészeti gyűjtőkörrel rendelkező múzeumok kiállítási és kutatási programjukat oly
módon határozzák meg, hogy azok megvalósítása kapcsolódjék a területen tervezett bemutatóhelyek, tanösvények rendszeréhez.
Régészeti emlékek fenntartható/fennmaradást elősegítő használata
A Világörökségi területen található települések rendezési terveinek
készítése során fontos szempont a régészeti lelőhelyek fennmaradását
szolgáló tényezők biztosítása. A kezelési tervről szóló kormányrende-

letben előírásokat kell megfogalmazni a lelőhelyekkel érintett területek művelési ágára vonatkozóan. A művelési ág meghatározása során
törekedni kell arra, hogy ahol régészeti lelőhely található, olyan művelési ágat határozzanak meg, ami nem jár az adott régészeti lelőhely
állapotromlásával. Föld alatt lévő régészeti lelőhelyek esetén az iparigazdasági terület, lakóterület helyett, a rét-legelőként való hasznosítás
szolgálja annak megőrzését. Felmenő falakkal rendelkező régészeti jelenségek esetén pedig a romterületként, bemutató területként való
kezelés.
A terület védett régészeti lelőhelyeit a MAD tartalmazza. A védett régészeti lelőhelyek kezelését a törvény meghatározza. Ezt a Világörökségi területen oly módon kell kiegészíteni, hogy védett régészeti
lelőhely területén nem lehet földmunkát, vagy a lelőhely akár részleges állapotromlását, elfedését jelentő tevékenységet sem folytatni.

hagyományos növényfajták megtartása, a tájidegen kerti és udvari
növények fokozatos kiváltása. A tájházak környezete a közösségi tér
közművelődési funkcióit is tükrözze.
3) A tájházak gyűjteményeinek műtárgyvédelmi gondozása: megelőző műtárgyvédelem, kárelhárítás
A tájházi gyűjtemények, eredeti vagy rekonstruált házberendezések
veszélyeztetett állapotban vannak, sürgős beavatkozást igényelnek.
Műtárgyvédelmi feladatok (állapotfelmérés, tisztítás, konzerválás,
restaurálás) ellátására 2 éven belül akcióterv szükséges.
4) A tájházi gyűjtemények muzeológiai gondozása: nyilvántartás és
digitalizálás
A tájházak tárgyi gyűjteményei, bútorai és eredeti dokumentumai
nincsenek muzeológiai értelemben feldolgozva és közzétéve. Cél egy
online felületen is elérhető, fotókkal ellátott, egységes gyűjteményi
nyilvántartás elkészítése, ami a hat tájház anyagát egymással is öszszevethetővé és egyben kereshetővé teszi.
5) A tájházak közösségi funkcióban történő hasznosítása, a lokális
emlékezet és a helyi közösségi élet színtereként, a települések népességmegtartó erejének és a lakosság életminőségének javítása
céljából.
Cél, hogy a világörökségi terület tájházai ne csupán műemléki-mú-

zeumi funkcióban működjenek, hanem turisztikai és közösségi-közművelődési funkciókat is ellássanak. Ezen a területen a tájházakat
működtető személyek és szervezetek közötti kapcsolattartásra, információáramlásra, a jó példák megismerésére és képzésre van szükség.
6) A tájházak hálózatos formában történő turisztikai hasznosítása,
tematikus út létrehozása a tájházakra alapozva, néprajzi-folklór tartalmakkal.
Egy néprajzi értékeken alapuló, a tájházakra, mint gerinchálózatra
épülő turisztikai útvonal számos helyszínt magában foglalhat, illetve
folklór jellegű hagyományokkal (rátkai népviselet, erdőbényei bodnártánc, gasztronómia, vallási események) kiegészíthető.
7) A tájházakat működtető önkormányzatok, civil szervezetek körében a humán erőforrások fejlesztése, a tájházakat vezető személyek
képzése és számukra szakmai fórumok biztosítása.
A szabadtéri Néprajzi Múzeum és a Tájházszövetség már működő
képzéseinek mintájára (vagy azokkal együttműködésben, az akkreditált múzeumi képzések részeként) tájház-vezetők képzését kell elindítani. A tájházakat működtető személyek, szakemberek számára
szakmai fórumokat és a tapasztalatcsere lehetőségét is biztosítani
kell.
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8) a tájházak hálózatának fejlesztése – a komplex tájházi program
egyik célja, hogy előkészítse egy új, hetedik Tokaj-hegyaljai tájház
létrehozását. Hiányként fogalmazható meg, hogy a klasszikus bortermelő mezővárosok (a 12 oppidum) kifejezetten a tájra jellemző
kőépületei (alápincézett, emeletes, több helyiséges mezővárosi polgárházai) nem jelennek meg a tájházak között. Négy településen
(Mád, Tolcsva, Tállya és Tarcal) a veszélyeztetett épületállomány felmérését követően, ideális esetben in situ, meglévő épület műemléki
helyreállításával volna kívánatos e cél megvalósítása.
a tájház program szervezeti és időbeli keretei:
• Tájházakat fenntartó önkormányzatok és civil szervezetek pályázati
tevékenysége, uniós források
• A Világörökségi Gondnokság koordináló, szervező szerepe
• szakmai partnerek: szabadtéri Néprajzi Múzeum, sóstói Múzeumfalu (Nyíregyháza), Herman Ottó Múzeum (Miskolc), Magyarországi
Tájházak szövetsége
• 2 év előkészítést követően, 2017-től indulhat a megvalósítás szakasza

Néprajzi értékek fenntarthatóságának növelése
számos háziipar (pl. kosárfonás, fafaragás, gyékényszövés) ismerete
és készsége ma is jelen van Tokaj-Hegyalja településein. De ez a
tudás csak piaci igény esetén alakul át termelő tevékenységgé.
szükséges, hogy elkészüljön egy minél szélesebb körű, nyilvános
adattár a területen élő és alkotó őstermelők, családi gazdaságok,
kézművesek, hagyományos termékeket előállító vállalkozások adataival. Ez lehetővé teszi, hogy a vásárok, piacok, fesztiválok szervezői
számára ajánlások, elvárások fogalmazódjanak meg a mai árucserehelyszínek termékkínálatával kapcsolatban.

Fenntarthatóság az épített örökség viszonylatában – néprajzi feladatok
Az épített örökségre vonatkozó műemléki és építésügyi hatósági szabályozási eszközöket és a finanszírozásban, kedvezményekben megragadható ösztönző eszközöket a néprajzi szakterületről származó
háttéranyagok közzétételével, egy nyilvános online népi építészeti
adatbázis létrehozásával támogatni kell. a helyi építészeti kultúra
anyaghasználatára, térstruktúrájára, telepítési és működési elveire,

4.1.2. Megőrzést, a heLyreáLLÍtást és a Fenntartható hasznáLatot szoLgáLó KezeLési
MódoK a Fő KezeLési teMatiKáK, beaVatKozási terüLeteK irányoK szerint

Az alábbiakban azokat a kezelési módokat és beavatkozási területeket veszi sorra a KET, melyek
nem közvetlenül az értékhordozó-csoportra irányulnak. Ezek a tematikák horizontálisan átfogják
a kezelés specifikus céljait, és megalapozzák a megőrzés–bemutatás fenntartható stratégiáját, figyelembe véve a 315/2011. Korm. rendelet elvárásait. E tematikák részben megalapozzák a kezelés
szakszerűségét, a tudományos kutatási hiányosságok csökkentésével, másrészt megteremtik azokat
a területileg releváns és hatékony eszközöket, melyeken a kezelés alapulhat. Ezek egymásra épülését – összehangolását is elvárja–előírja a KET, a felsőbb jogszabályokkal megegyezően. Lényeges
szempont és tematika a turizmus, mely a bemutatás–megőrzés és a gazdasági aktivitás – önfenntartás szempontjából is kiemelkedő és távlatos jelentőségű.

Kutatás
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építéstechnológiájára vonatkozó ismeretek elsajátítása jelenleg
szakirodalmi jártasságot igényel. A múzeumi archívumokban őrzött
fotók, felmérési dokumentumok, rajzanyag hozzáférhetővé tétele
elősegíti a világörökségi helyszín hitelességének és integritásának
fennmaradását, mert szakmai segédanyagot biztosít az épített örökség megőrzéséhez.

Fenntarthatóság a szellemi Kulturális Örökség viszonylatában –
néprajzi feladatok
a) örökség-elemek feljuttatása az uNESCo Szellemi Kulturális örökség Nemzeti jegyzékére
A világörökséggel kapcsolatos, hazánkban is ratifikált nemzetközi
egyezmények sorába tartozik a szellemi Kulturális Örökség megőrzéséről szóló egyezmény (2006. évi XXXVIII. törvény). Ennek keretében egyes örökség-elemek és jó megőrzési gyakorlatok kerülnek
nemzeti jegyzékre, majd onnan nemzetközi jegyzékre, a szellemi Kulturális örökség Igazgatóságának (szentendre) kidolgozott eljárásrendje alapján. Cél a területről minél több örökség-elem eljuttatása
a nemzeti jegyzékre:

• erdőbényei bodnártánc
• tállyai Fáklyás Társulat hagyománya
• a karácsonyi ostyahordás népszokása
• a tállyai szent Vencel-napi templombúcsú
b) Néprajzi Adattárak, folklór archívumok digitalizálása és online
közzététele
Az épített örökséghez hasonlóan a terület szellemi néprajzi örökségének megőrzése is támogatható a néprajzi és folklór archívumok
digitalizálásával, nyilvánosságra hozatalával. A népszokások, néphit
adatok, népi vallásosság hagyományai, népköltészeti alkotások közzététele a hagyományőrző rendezvények szervezőinek is segítséget
nyújthat. A feladat 3-5 éves keretben megvalósítható az alábbi közgyűjtemények bevonásával:
Rákóczi Múzeum (sárospatak, vár), Kazinczy Múzeum (sátoraljaújhely), Magyar Nyelv Múzeuma (sátoraljaújhely), Zempléni Levéltár
(sátoraljaújhely), Tokaji Múzeum (Tokaj), Zempléni Múzeum (szerencs), Herman Ottó Múzeum (Miskolc), Néprajzi Múzeum (Budapest)
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terüLet- és teLepüLésFejLesztés és rendezés
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A KET az alábbi szempontok érvényesítését javasolja a település és területrendezési tervezés
során érvényesíteni:
a megyei területrendezési terv követelményei
A jelenleg hatályos területrendezési tervben meghatározott és a
VÖ területre is vonatkozó előírások, ajánlások és intézkedési típusú, a kezelési folyamattal összefüggő javaslatok kiegészítése és
összefoglalása. Ezeket a szempontokat a Fejlesztési Tanács, a Gondokság és a VÖTT munkája során érvényesíteni kell a következő 7
éves kezelési időszakban. A KET-en kívül be kell építeni az intézkedési tervben meghatározott KKK-ba és a további, térségi fejlesztési politikail és településpolitikai dokumentumokba.

Városok – községek
• A településtervezés és fejlesztés során a jellemző épített, régészeti és szellemi örökségi értékeket meg kell tartani.
• A településrendezési tervekben változatos életmódot, lakókörnyezetet biztosító, különféle intenzitású, beépítésű lakóterületi
kínálatot kell meghatározni, kerülni kell a nagy kiterjedésű tagolatlan, alacsony intenzitású kertvárosias lakóterületek kijelölését.
• A zsugorodó térségben csak a települések adottságaihoz illeszkedő, mértéktartó fejlesztés támogatható. Új lakó, vegyes és gazdasági területek kijelölésével szemben előnyben kell részesíteni a
meglévők megújulását, a kialakult környezeti értékek védelmének
megőrzése mellett a beépítés intenzitásának növelését és a szükség szerinti funkcióváltást elősegítő építésszabályozást.
• Új gazdasági terület kijelölésének szükségességét a településrendezési tervek alátámasztó munkarészében, a térségi és fejlesztési feltételek összefüggéseinek bemutatásával kell igazolni.
• Új hétvégiházas üdülőterület nem jelölhető ki.
• A településrendezési tervekben a hagyományos települési szövethez alkalmazkodó, azt megújító-gazdagító városépítési megoldások, beépítési formák erősítő kidolgozásával kell megfordítani
a községek szerkezetének szétzilálódását.
• A településrendezési tervekben kiemelten kell foglalkozni a településközpontok megújításának-rehabilitációjának rendezési
tervi feltételeivel.
• A települések történeti szerkezetéhez (telek, utcahálózat, beépítési jelleg stb.) való illeszkedés biztosítandó.
• A meglévő iparterületek fejlesztését, művelésből kivett mezőgazdasági majorok és telephelyek területeinek hasznosítását mind
a településrendezés, mind a fejlesztési források együttes alkalmazásával támogatni kell.
• A településszerkezet alakításával és a szabályozás eszközeivel
biztosítani kell a vasútállomások térségének megújulását-felértékelődését, intermodális közlekedési csomópontként történő fejlesztését, a vasútállomás és a településközpont településszerkezeti kapcsolatának javulását, az állomások településszerkezetbe történő integrálódását és kulturált településképi megjelenését.
• A felhagyott, alulhasznosított, leromlott műszaki állapotú gazdasági területeken olyan területfelhasználást kell meghatározni
és olyan szabályozást kell alkalmazni, amely elősegíti településszerkezeti integrálódásukat és ingatlanpiaci felértékelődésüket.
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• A településkép-védelem érdekében a közművesítés során a közművek felszín alatti vezetését kell megoldani.
• A településrendezési tervezés során fel kell tárni az ipari és bányászati örökség építészeti, városépítészeti értékeit és az értékek
megőrzését, rehabilitációját, bemutatását szolgáló szabályozást
kell kialakítani.
• Az értékvizsgálat alapján le kell határolni a helyi értékvédelmi
területeket, valamint meg kell határozni a helyi egyedi építészeti
és természeti értékeket.
• A településeknek meg kell alkotnia a rendeletet a helyi védelem
szabályairól, irányításáról, a helyi védettség keletkezéséről, megszüntetéséről, nyilvántartásáról, és a területi védettség alá eső
emlékek fenntartására fordítandó támogatási rendszerről.
• A településnek meg kell alkotni a településképi véleményezési
eljárásra, valamint a településképi bejelentési eljárásra vonatkozó
szabályokat.
• A helyi értékvédelmi területen meg kell tartani a településképet
és a településszerkezeti karaktert. A jellemző utca és tömbszerkezet, telekstruktúra védelmét a meghatározó térfalakkal együtt kell
szabályozni a településrendezési tervekben.

Műszaki létesítmények
• A sárospataki térségi jelentőségű repülőtér védőtávolságát és a
védőtávolságon belüli korlátozásait a településrendezési eszközökben kell meghatározni.
• A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei térségi szerkezeti tervben jelölt kikötők és kiszolgáló létesítményeik, valamint hidak területét
biztosítani kell a települések rendezési terveiben.
• A tájképvédelem érdekében a közművesítés és közműfelújítás
során törekedni kell a közművek felszín alatti vezetésére.
• A mérnöki létesítmények tanulmánytervi – engedélyezési szintű
terveit a VÖTT-vel kell véleményeztetni.

ökológiai hálózat
• Az ökológiai hálózat területén a természetes és természetközeli
élőhelyeknek folyamatos rendszert kell alkotniuk, ezek szétszabdalását okozó fejlesztések nem támogathatók.
• Az ökológiai folyosók vízfolyások menti területére eső mezőgazdasági területeket nem beépíthető természetkímélő mezőgazdasági területként, erdőterületként, vagy vízgazdálkodási területként
kell kijelölni.
• A vízfolyásokat zöldfolyosókként kell kezelni. Az élővizek természetes mederalakulatait és az élővizeket kísérő természetes társulásokat a biológiai öntisztító-képesség fenntartása és a vízi
élővilág sokféleségének megőrzése érdekében meg kell védeni.
• Új vízkivétel, beleértve a forrásokat is, csak olyan mértékű lehet,
amely az élővíz természetes voltát nem veszélyezteti.
• A települések belterületén a természetes állapotú medrek, és
az azokat kísérő vegetáció nem változtatható meg, a természetes
meder műtárgyakkal nem módosítható.
• Az állóvizek természetes állapotát meg kell őrizni, mesterséges
tavak kialakításánál törekedni kell a természetszerű rendezésre.
Mezőgazdasági területek
• A mezőgazdasági területeken beépítésre szánt területként kell
biztosítani a még rendeltetésszerűen működő, vagy felhagyott
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mezőgazdasági majorok fejlesztési lehetőségét.
• Amennyiben az adott major már nem működik mezőgazdasági
üzemközpontként, akkor a terület újrahasznosítása érdekében a
terület adottságaival összhangban lévő új funkciót kell biztosítani
a településrendezési eszközökben.
• A jó minőségű, árutermelésre alkalmas mezőgazdasági termőföldeket a településrendezési tervekben általános mezőgazdasági
területként kell kijelölni.
• A mezőgazdasági területeken kellő hangsúlyt kell fektetni a mezővédő erdősávok, mezsgyék védelmére és továbbiak telepítésére
a talaj termőképességének megőrzése, a defláció elleni védekezés, valamint a tájkép megfelelő tagolása érdekében.
• A mezőgazdasági területek feltáró útjait csak tájba illő módon
lehet építeni.

Tájrehabilitációt igénylő területek
• A világörökségi területen az összes külszíni bánya újrahasznosítási céljait, tájrehabilitációját összehangoltan a tájképvédelem,
valamint a táj- és természetvédelem érdekeinek érvényesítésével
kell kidolgozni.
• A területek újrahasznosítása, tájrendezése előtt ökológiai értékvizsgálatot kell készíteni, amely megmutatja, hogy a roncsolt területen kialakultak-e védelemre érdemes élőhelyek. Olyan
felhagyott bányaudvart, bányagödröt, meddőhányót, amelyen természetes élőhely kialakult, vagy védett élőlények populációi telepedtek meg, védeni kell a nem természetvédelmi kezelés célú
beavatkozásoktól.
• A magterületen, ökológiai folyosókban lévő roncsolt területek
esetében az újrahasznosítás során az ökológia, valamint a táj- és
természetvédelem prioritását kell biztosítani.
• Amennyiben a természeti értékek lehetővé teszik, akkor a tájés természetvédelem mellett a földtani értékek bemutatása, az
ökoturisztikai hasznosítás, a szabadtéri sportolás, erdősítés lehet
az újrahasznosítás célja.
• Amennyiben a területen nincs természeti érték, az újrahasznosítás célja erdősítés, turisztikai és sportolási célú hasznosítás, bemutatási-ismeretterjesztési célú hasznosítás egyaránt lehet.

Tájképvédelem
• A kertes mezőgazdasági terület mérete a hatályos településrendezési tervekben szabályozott területhez képest nem növelhető.
• A vízfolyások mentén a természetközeli élőhelyeket (gyepek, nádasok, mocsarak, ligetek) akkor is meg kell őrizni, ha azok nem
tartoznak az ökológiai hálózat övezetébe. A vízfolyások külterületi
szakaszainak parti sávját nem beépíthető, természetkímélő mezőgazdasági területként, vagy erdőterületként javasolt kijelölni.
• Tájképvédelmi övezetben új közutak létesítésénél az utak mentén zöldfolyosóként funkcionáló növénytelepítést kell kialakítani.
• Mezővédő erdősávok, mezsgyék, külterületi fasorok nem szüntethetők meg, újak telepítését biztosítani kell.
• Külterületen önálló reklámépítmények, reklámtáblák elhelyezése tilos.
Létre kell hozni a tájgondnokságokat, melyek feladata a település- és tájfenntartás térségi koordinációja, a településgazdálkodás
és táji környezet fenntartásának összehangolása és gyakorlati
megvalósítása

ártéri tájgazdálkodás
• A bodrogközi mély fekvésű, állandó vízborítottságú területeken
az ártéri halgazdálkodásnak; mély fekvésű, ideiglenesen víz által
borított területeken az ártéri erdőgazdálkodás, gyümölcstermesztés, gyepgazdálkodás hagyományainak; míg a víz által nem veszélyeztetett területeken a szántóföldi és mezőgazdasági célú
tevékenységeknek lehet területet biztosítani.
• Kiemelt programot kell biztosítani az ártéri kemény- és puhafa
ligeterdők rekonstrukciójára, a tájképi, vízgazdálkodási, természetvédelmi, erdőgazdálkodási érdekek és az ott élő lakosság érdekeinek összehangolásával.
• A holtágak rehabilitációja során az ökológiai és természetvédelmi érdekeken túl a szelíd kerékpáros, lovas, vízi turisztika infrastruktúrájának továbbépítését is biztosítani kell.
• A nagyvízi mederrel érintett mezőgazdasági területeket nem beépíthető, természetközeli mezőgazdasági területként kell szabályozni, ahol épületek nem helyezhetők el.
• A nagyvízi meder területén csak olyan területhasználatot lehet
kijelölni, mely biztosítja az árvíz levonulását.
• A nagyvízi meder területén a tájidegen erdőállományokat fokozatosan őshonos erdőállományokra kell lecserélni. Új erdőket őshonos állományokkal kell telepíteni.
Borvidéki területek
• A Tokaji Borvidék teljes szőlőkataszteri területét olyan borvidéki
mezőgazdasági területfelhasználási egységbe kell sorolni, ahol
csak a szőlőtermesztés, borászat, borturizmus épületei létesíthetők.
• Kiemelt figyelmet kell fordítani a települések és a borvidéki területek (szőlőhegyek) tájképi, tájszerkezeti egységének megőrzésére, a borturizmus fejlesztési lehetőségeire.
• A tereprendezés során a makroteraszok kialakítása tiltott, a lépcsőket, támfalakat csak hagyományos - helyben szokásos - módon
javasolt megépíteni.
• A Tokaj-Hegyaljai borvidék szőlőterületein más feltételek teljesülése esetén építési lehetőséget csak a hegyközség által igazolt
minimum 80%-ban művelt szőlő esetében lehet biztosítani a településrendezési eszközökben.

Természeti területek
• A védett és védelemre tervezett természeti területeken alkalmazni kell a - térségi előírások mellett – a védett terület természetvédelmi kezelési és fenntartási tervében rögzített szabályokat
is.
• Védett természeti területen
o Meglévő épületek csak a helyi építészeti hagyományoknak megfelelően újítható fel;
o Turisztikai létesítmények (pihenőhely, turistaút stb.) a természetvédelmi kezelési tervekkel összhangban létesíthetők;
o Új hírközlési, távközlési magasépítmények, elektromos légvezetékek, új közutak nem létesíthetők;
o A mocsaras, vízállásos területek vizes élőhelyeit meg kell hagyni.
• Kirándulóközpont csak ott létesíthető, ahol arra a természetvédelmi kezelési terv lehetőséget ad.
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társadaLMi szerződés – intézMényháLózati háttér FejLesztése

A hatékony kezelés alapvető feltétele az alkalmas intézményrendszer és annak szellemisége. A
MAD-ban bemutatásra került a térségben, a történelmi táj területén kompetens szervezetek vázlatos áttekintése. Megállapítottuk, hogy a VÖ terület számos kezelési feladat vonatkozásában rendelkezik alkalmas intézményekkel, vagy léteznek azok a szervezetek, melyek kielégítően, vagy jól
működnek és továbbfejleszthetők, hogy hatásköreikben érzékenyebben kezeljék a világörökségi
feladatokat. Az intézményeket érdemes megkülönböztetni a szerepeik és feladataik alapján. Az
egyik csoport a térség jövőjével kapcsolatos fő irányok meghatározásában, a döntések meghozatalában és folyamatok összehangolásában felelős szervezetekből áll: Tokaji Borvidék Területfejlesztési Tanács, a Miniszterelnökség illetékes egysége, Forster Központ, B.A.Z. Megyei
Önkormányzat, Hegyközségi Tanács, Tokaji Történelmi Borvidék Világörökségi Egyesület. A másik,
tágabb csoportot pedig azok alkotják, amelyek a tényleges közvetlen és közvetett kezelési tevékenységeket végzik, a folyamatok során érvényesítik a vonatkozó és megalkotandó szabályokat:
TsZBK, Világörökségi Gondnokság, széchenyi Programiroda, ANPI, járási kormányhivatalok, a városi
és települési önkormányzatok, az integrált TDM szervezet, a hegyközségek, a Leader csoportok, a
Világörökségi Tervtanács Tanácsadó és Monitoring szervezet, a civil szervezetek, könyvtárak, múzeumok, borászok egyesületei, néhány elkötelezett főépítész.
A 3.12. fejezet szerint ezek között a szereplők között kell megkötni a Társadalmi szerződést.

4.2. a KuLturáLis ÖrÖKség VédeLMérőL rendeLKező jogszabáLyoK
aLapján FennáLLó KorLátozásoK, tiLaLMaK, KÖteLezéseK

A történeti táj védelmét és fenntartható használatát egy komplex társadalmi-műszaki-gazdaságiökológiai kihívásként kell értelmezni, amellyel kapcsolatos feladatok, felelősségek messze túlmennek az építésügyi, településrendezési és egyéb ágazati jogszabályi szempontokon. A jogszabály
javasolt módosítása ezért olyan elemeket is tartalmaz, mellyel az ilyen jellegű jogszabályokat a
gyakorlatban alkalmazó hivatalok, és más jogi személyek első megközelítésben úgy érezhetik, hogy
nem tudnak mit kezdeni. Rögzítésük azonban azért indokolt, mert jogalapul szolgálhatnak olyan
időről-időre felmerülő társadalmi igények megfogalmazódásához (pl. képzések, fejlesztések, kutatási feladatok finanszírozása), illetve konfliktusok kezeléséhez (pl. létesítmények tulajdonosi,
üzemeltetői, fenntartói viszonyaival összefüggő kérdések, tulajdonjogot korlátozó intézkedések),
amelyek egyébként háttérbe szorulnának és ezzel a KEé megőrzését veszélyeztetnék.

4.2.1 a toKaj-hegyaLja borVidéK tÖrténeti táj jogszabáLyi VédeLMe

Jelenleg a 27 település egésze helyrajzi számok felsorolásával az 5/2012. (II. 7.) NEFMI rendelet
(a továbbiakban R1.) értelmében „történeti tájként” védett. Az eljárásrendben meg kell teremteni
védelem hátterét és meg kell határozni a védelem tárgyát is.
A miniszteri rendeletben szükséges az egyes értékhordozók jelentőség szerinti hierarchiáját is
érvényesíteni, összhangban a KEé Összegzésben szereplő – a Világörökség Bizottság által meghatározott III. és V. kritériumokkal. Eszerint, a világörökségi kezelés szempontjából a szőlészeti-borászati hagyomány, azon belül a szőlőbirtokok (1. értékhordozó-csoport), történelmi pincerendszerek (2. értékhordozó-csoport) és a nagy múltú települések (3. értékhordozó-csoport) prioritást élveznek a kezelés során. Emellett a többi értékhordozó-csoport szerepeltetése is szükséges
a miniszteri rendeletben ahhoz, hogy a történeti tájnak, mint a műemlékvédelem sajátos tárgyának
védelme – annak minden értékhordozójával a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV.
törvény hatálya révén – biztosítható legyen.
1. § (1) Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék néven történeti tájként műemléki védelemben részesítem Abaújszántó, Bekecs, Bodrogkeresztúr, Bodrogkisfalud, Bodrogolaszi, Erdőbénye, Erdőhorváti, Golop, Hercegkút, Legyesbénye, Makkoshotyka, Mád, Mezőzombor, Monok, Olaszliszka,
Rátka, sárazsadány, sárospatak, sátoraljaújhely, szegi, szegilong, szerencs, Tarcal, Tállya, Tokaj,
Tolcsva, Vámosújfalu települések teljes kül- és belterületét. Az érintett települések teljes kül- és
belterülete e rendelet 1. mellékletében felsorolt helyrajzi számú ingatlanokat foglalja magába.
(2) A történeti tájjá nyilvánítás célja a tokaj-hegyaljai történelmi borvidék kultúrtáj épített örökségének - beleértve a pincerendszerét is -, természeti környezetének és hagyományos tájhaszná-
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latának megőrzése, továbbá az építészeti, valamint egyéb környezeti, természeti értékek fenntartható használatának biztosítása.
2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
A R1. 1. §.-t szükséges kiegészíteni olyan szövegezéssel, amely a KEé lényegi elemeit nevesíti, körülírja és az eljáró hatóságok számára jogalapot teremt a megőrzési szempontok érvényesítésére
az eljárások során. Az értékhordozók (attribútumok) alapján javasolt kiegészítés:
A történeti táj területén az alábbi értékek megőrzését kell biztosítani:
1. „Ezeréves”, folytonos megújulásra képes szőlészeti borászati kultúra;
2. A 13. századtól folyamatosan épülő pincék, pincerendszerek egyedülálló sűrűsége, a több ezer
objektumból álló pince együttes;
3. Az egykori mezővárosok láncolatára épülő településhálózat települési, építészeti, tárgyi öröksége;
4. Karakteres tájképi együttesek, melyek a sok évszázados tájhasználat, a földtani és felszínalaktani
adottságok, valamint az élővilág szinergiájának leképeződései;
5. Az élő és élettelen természeti értékek, azaz a biológiai, a földtani-felszínalaktani és a vízrajzi
értékek rendkívüli diverzitása
6. A kultúrák évezredes egymásra rétegződését tükröző gazdag régészeti emlékanyag;
7. A több száz éve zajló kutatási, gyűjtési, művészi alkotó, mítosz- és hagyományteremtő tevékenység eredményeinek páratlan gazdagsága;
További pontosítást a rendelet mellékletében indokolt alkalmazni, az alátámasztó munkarészben
kifejtettek szerint.
Rögzíteni kell, hogy az örökségvédelmi hatóság a fenti és a mellékletben részletezett értékhordozók megőrzése érdekében a történeti táj területén:
• kikötésekkel élhet a településrendezési tervek véleményezése során a településszerkezetet, a
beépítést és az infrastruktúraépítést illető szabályozási kérdésekben,
• kikötésekkel élhet az építési és létesítési engedélyezési eljárások során az építészeti kialakítás,
az anyag- és színhasználat és a tájképi, településképi megjelenést illető kérdésekben,
• kikötésekkel élhet a felszíni és felszín alatti közút és közműhálózatok, műtárgyak, kerítések, tereptárgyak nyomvonal vezetése, elhelyezése, kialakítása, anyaghasználata tekintetében,
• kikötésekkel élhet a telekalakítási eljárásokban,
• kikötésekkel élhet a mezőgazdasági és erdőterületeken folyó építésszabályozással és tájrendezési
előírásokkal kapcsolatban,
• kikötéssel élhet az értékhordozók, illetve azok lelőhelye, azokat magukban foglaló, őrző, működtető ingatlanok, intézmények, tulajdonosi, üzemeltetői, fenntartói viszonyainak, finanszírozási feltételeinek megváltoztatásával, áthelyezésével kapcsolatban;
• Az örökségvédelmi hatóság a fenti és a mellékletben részletezett értékhordozók megőrzése érdekében a történeti táj területén minden európai uniós és központi költségvetési forrással támogatott fejlesztés, beruházás, tevékenység, projekt vonatkozásában véleményezési joggal és
kikötésekkel élhet.

a tÖrténeti tájjaL KapcsoLatos hatósági KontroLL
A fentieken túlmenően kívánatos a „történeti táj” fogalmának feltöltése érdemi tartalommal és
eljárási–intézményi kompetenciákkal. Ezen eljárások egy része a jelenlegi jogszabályokból levezethető, azonban kívánatos ezek összegzése, az eljáró Örökségvédelmi Hatóság szervezetfejlesztése és felkészítése a világörökségi területtel, a történeti tájjal kapcsolatos eljárások feladatellátására.
A 393/2015. (XII.20.) Korm. rendelet (továbbiakban R2.) 3. melléklete részletesen szabályozza az
örökségvédelmi hatóság hatósági és szakhatósági eljárása során vizsgálandó szempontokat. általános szakmai vélemény azonban, hogy a jogszabályi környezet az ilyen eljárások megindítását viszonylag szűk, a korábbi MJT és MK szabályozásnál szűkebb körben teszi szükségessé.
A régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 393/2012.
(XII. 20.) Korm. rendeletet az azonos című 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet (továbbiakban R3.)
81. § a) pontja hatályon kívül helyezte 2015. március 12. napjával. A fenti javaslatok azonban nem
veszítettek érvényességükből. Az új jogszabályhelyet ahol lehet, a javaslat után feltűntetjük.
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• A R2. 4. §-ra tekintettel javasolt az értékhordozó fogalmának bevezetése, annak magyarázatát
is beleértve, a történeti tájjá nyilvánító miniszteri rendelet, a kormányrendelettel jóváhagyandó
KET és a R2. közötti koherencia érdekében [R3. 4. §]
• szükséges a II. fejezet (Örökségvédelmi engedélyezés) 3. Örökségvédelmi engedélyhez kötött
tevékenységek (3. §) körében meghatározni a történeti táj területén örökségvédelmi engedélyhez
kötött tevékenységek körét; [R3. 39. §]
• „A védett műemléki értékekre vonatkozó követelmények” c. alfejezet (4. §) (12.) pontjában a
„jellemzők” fogalom helyett a bevezetett „értékhordozók” kifejezést szükséges alkalmazni [nem
található az új rendeletben];
• II. fejezet 5. Az örökségvédelmi engedélyezési eljárás közös szabályai c. alfejezetében szereplő
5. §-ban külön pontban szükséges meghatározni az örökségvédelmi engedély iránti kérelem tartalmát [R3. 9. mellékletében megtalálható];
• A R2. 3. melléklet B. pontjának III/1. alpontjában az „azon jellemzők fennmaradásának és érvényesülésének biztosítása” helyett a KET-ről szóló kormányrendelettel való koherencia érdekében
az „azon értékhordozók fennmaradásának és érvényesülésének biztosítása” megfogalmazást szükséges alkalmazni [R3. mellékletében nem található, ellenben a 33. § (3) bekezdésre és a 66. § (2)
a) pontra vonatkozik a javaslat];
• A R2. 3. melléklet C. pont 2.3. alpontjában „a világörökségi terület egyetemes és nemzeti értékeinek megőrzését, fenntarthatóságát” megfogalmazás helyett „a világörökségi terület egyetemes
és nemzeti értékeit megtestesítő értékhordozók megőrzését, fenntarthatóságát” megfogalmazást
kell alkalmazni a KET-ről szóló kormányrendelettel való koherencia érdekében [a melléklet nem
szerepel R3.-ban].

A hatékony megőrzés és kezelés érdekében kívánatos, hogy az örökségvédelmi szakhatósági eljárások kötelező körét a jogszabályi környezet kiterjessze mindazon tevékenységre, amely a TokajHegyaljai történeti táj teljes területén az épített- és táji környezetet érinti, befolyásolja.
A R2. 4. §. az alábbiak szerint rendelkezik:
(11) Műemléki jelentőségű területen végzett tevékenységek során nem sérülhet a védett településrész történelmileg kialakult szerkezete, beépítésének módja, összképe, a tájjal való kapcsolata,
terei, utcaképei és az építmények együttesének összefüggő rendszere.
(12) Történeti táj esetén biztosítani kell a védetté nyilvánításról szóló miniszteri rendeletben védendő értékként meghatározott jellemzők fennmaradását és érvényesülését.

Az R3. 33. §-a az alábbiak szerint rendelkezik:
(2) Műemléki jelentőségű területen végzett tevékenységek során nem sérülhet a védett településrész történelmileg kialakult szerkezete, beépítésének módja, összképe, a tájjal való hagyományos
kapcsolata, a tájban feltáruló látványa.
(3) Történeti tájként védett ingatlanok esetén biztosítani kell a védetté nyilvánításról szóló miniszteri rendeletben elrendelt célhoz méltó terület-felhasználást, művelést, a védett érték fennmaradását, valamint az értékként meghatározott jellemzők érvényesülését.
A jellemzők helyett javasolt az attribútum vagy értékhordozó megfogalmazás, mely a világörökségi
törvénnyel való összhangot biztosítja.

A R2. 3. melléklet szerint „Az örökségvédelmi hatóság hatósági és szakhatósági eljárásában vizsgálandó szempontok” a történeti táj esetében az alábbiak:
III. A történeti tájat érintő eljárásokban:
1. A történeti táj teljes területén azon jellemzők (értsd attribútumok, vagy értékhordozók) fennmaradásának és érvényesülésének biztosítása, amelyek a történeti tájjá nyilvánításról szóló miniszteri rendeletben védendő értékként meghatározásra kerültek.
2. A történeti táj területén a természeti, illetve az épített elemek minőségének, mennyiségének
és arányának, azok történetileg kialakult, vallási, kultúrtörténeti, történelmi szempontból jelentős
eseményhez kapcsolódó vagy tájhasználattal összefüggő viszonyrendszerének fenntartása az értékek fennmaradását szolgáló fenntartható használat és fejlődés figyelembevételével; ezen belül
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(Ez egy bonyolult, nehezen érthető megfogalmazás, javasoljuk átdolgozását.)
2.1. a táj jellegének, egységességének, történelmileg kialakult szerkezetének, valamint a történetileg kialakult hagyományos tájhasználat által formált összképének, továbbá a környezetével való
kapcsolatának megőrzése;
2.2. a történeti hagyományokon alapuló folytonosság és folyamatosság fenntartása a táj- és területhasználatban, beleértve ebbe a kulturális és táji örökség tárgyi és nem tárgyiasult elemei és tényezői összességét, így különösen a településépítészeti és az építészeti hagyományok, a régészeti,
a hagyományos épített, a műemléki, a művészeti vagy a műszaki környezet anyagi megnyilvánulásának megőrzését;
2.3. a természet és az emberi tevékenység egymásra hatása eredményeként kialakult tájkép és
annak jellegzetes elemeinek, valamint esztétikai minőségének - a táj- és természetvédelem szempontjainak figyelembevételével megvalósuló - kulturális örökségvédelmi szemléletű megőrzése.

Az R3. alapján a történeti tájat érintő eljárásban vizsgálandó szempontok az alábbiak:
66. § (2) A történeti tájat vagy világörökségi területet érintő szakhatósági eljárásokban a hatóság
vizsgálja
a) a történeti tájon vagy világörökségi területen azon jellemzők fennmaradásának és érvényesülésének biztosítását, amelyek a védetté nyilvánítás céljaként meghatározásra kerültek,
b) a tervezett tevékenység, különösen a tájhasználat megváltozása következtében potenciális hatásviselővé váló, a védett műemléki értéket megtestesítő környezeti elem vagy rendszer érintettségét, illetve a környezetveszélyeztetés előfordulásának valószínűségét és mértékét.
(3) A szakhatóságként közreműködő hatóság a tervezett tevékenység engedélyezéséhez történő
hozzájárulást megtagadja, ha az eljárás során megállapítható, hogy az e rendeletben meghatározott követelmények nem teljesülnek.
(4) A (3) bekezdésben meghatározottakat kell alkalmazni telekalakítás során, ha
a) a műemlék ingatlant érintően a tervezett telekalakítás következtében az egy telken fekvő védett
érték, a telekalakítást követően több telekre kerülne,
b) a műemléki jelentőségű területet érintően a tervezett telekalakítás, telekhatár-rendezés nem
veszi figyelembe a történeti településszerkezetet, a telekosztási struktúrát, a telekméretet és telekformát, a megközelítési lehetőséget, a történeti utcavonalat.
(5) A telekalakítási eljárás a védettség hatályát nem érinti, a telekalakítással érintett telek általános
vagy a műemlékké nyilvánítással keletkező védelme a telekalakítás folytán létrejött telkekre is vonatkozik.

Ennek megfelelően a jogszabályi környezetnek a kiemelt kontroll érdekében biztosítania kell, hogy
örökségvédelmi hatósági és szakhatósági eljárás induljon az alábbi esetekben a történeti táj teljes
területén tervezett beavatkozások esetén:
• műemléki védettség alatt álló épületeket érintő beavatkozások esetében – a meglévő jogszabályoknak megfelelően (R2. 3. §.) [R3. 38. §];
• a történeti táj területén álló minden új épület és építmény létesítéséhez, átalakításához amenynyiben az a külső megjelenést érinti, a tájképi megjelenést befolyásolja. (bővebben mint a R2. 3.
§. (3) [R3. 38. §]) (Alternatívája lehet egy olyan jogi megoldás, hogy az örökségvédelmi hatóság
az építési engedélyezési, ill. bejelentési eljárás keretében nyilatkozik arról, hogy szükséges-e lefolytatni az örökségvédelmi hatósági és szakhatósági eljárást. Az örökségvédelmi hatóság döntéseit
minden ügyben nyilvánosságra kell hozni a világörökségi gondnokság honlapján, ezzel mérsékelhető a lobbi, politikai nyomás stb. kockázata.)
• a történeti táj területén a közterületek megjelenését érintő munkák esetén (útépítés, közműépítés, utcabútorok kihelyezése, reklámfelületek kialakítása) (Ennek az alternatívája a településcsoportok által kidolgozandó közterület-arculati rendszer, amelyet minden esetben alkalmazni
kell. Ezt elég egyszer a hatóságnak jóváhagyni.)
• a történeti táj területén a meghatározó növényzetet érintő munkák esetén (fasorok, egyedi tájképi értéket jelentő növények, jellegzetes közparkok és kertek növényzete, temetők stb.) (A történeti tájjal összefüggésben indokolt megfelelő szakember alkalmazása.)
• infrastrukturális létesítmények létesítési engedélyezési eljárásai során – útépítés, vasútépítés,
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vízügyi létesítmények, energiavezetékek, távközlési létesítmények, adóberendezések, stb.
• a „nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházások” eljárásai során,
• telekalakítási eljárások, művelési ág változása esetén (a teljes területen, a mezőgazdasági területek alakítása során is);
A fenti intézkedéseknek biztosítaniuk kell, hogy az örökségvédelmi hatóság szakhatósági véleményével a történeti táj védelmére hivatkozva érdemben befolyásolhassa egyebek között például:
• a mezőgazdasági területek alakítását, telepítését, a művelési mód változását,
• a tájképet érintő támfalak, dűlőutak kialakítását,
• a tájképet vagy a településképet érintő légvezetékek elbontását, földkábelre történő cseréjét és
annak nyomvonal-kijelölését,
• a településképet érintő vízrendezési munkákat,
• a közterület-felújításokat, köztéri berendezések, reklámfelületek kihelyezését,
• a településképet érintő, nem védett épületek építését, átalakítását, anyaghasználatát, színezését;

Történeti táj, illetve (a tájat, vagy környezetet is védő) világörökségi terület érintettsége esetén
az örökségvédelmi hatósági eljárásokba tájépítész szakembert is be kell vonni. Fontos, hogy a bevont szakember megfelelő gyakorlattal rendelkezzen a védett tájhoz hasonló karakterű területeken
– pl. Tokaj-Hegyalja esetén borvidékeken – végzett tervezési munkában.
Az értékvédő–megtartó–teremtő szemléletű építésügyi-örökségvédelmi engedélyezési, bejelentési
szabályozás érdekében az eljárási, hatásköri tartalmi szabályozások (312/2010. és 314/2010. Kormányrendeletek) rendje felülvizsgálandó (pl. meg kell teremteni a közösségi – hatósági-polgármesteri – beavatkozás lehetőségét és kötelezettségét a közterületi látvány érintettsége esetén).
A kiemelt kontrollal kapcsolatos eljárások bürokratikusnak, túlszabályozottnak tűnhetnek, azonban
a világörökségi terület kiemelkedő értékei szükségessé teszik a kiemelt figyelmet.

4.2.2. az országos MŰeMLéKi Védettség KÖréneK bőVÍtése
Feltétlenül szükséges az országos védettség alatt álló emlékek körének revíziója. alapvetően bővíteni kell e kört a legfontosabb pincékkel, pince-együttesekkel, amelyek egy része jelenleg a
KEé objektumaiként vannak megjelölve, védelem alatt azonban nem állnak. E körbe sorolhatók
további pincék is, melyek értéke további vizsgálatok nélkül is nyilvánvaló (a szóba jöhető szűkebb
és a bővebb, mintegy 380 elemet tartalmazó kört a MAD tartalmazza).
Részletesebb vizsgálatok szükségesek a védettség körének egyedi elemekkel történő bővítésének,
amire a helyi értékleltárak módszeres összeállítása adhat lehetőséget – ez több éves feladatot
jelent. Az értékelés során felmerülhet a védett emlékek körének szűkítése azokban az esetekben,
amikor az emlék elpusztult vagy a pusztulás határára jutott.

4.2.3. bányászat
Az 5/2012 (II.7) NEFMI rendelet a borvidék teljes területét, tehát a 27 település összes ingatlanát,
azokat hrsz szerint nevesítve, történeti tájként műemlékké nyilvánította. A Bányászatról szóló 1993.
évi XVIII. törvény a 2014. május 1-én hatályos állapota szerint az alábbiakat kell figyelembe venni:
49.§. 16. pontja szerint „Kivett hely”: ahol bányászati tevékenységet a kivettség tárgya szerint
hatáskörrel rendelkező illetékes hatóság hozzájárulásával, az általa előírt külön feltételek megtartásával szabad folytatni. Kivett helynek minősül […] a védett természeti terület, a műemléki, illetve régészeti védettség alatt álló ingatlan, […] a külfejtés vonatkozásában a termőföld, valamint
amit jogszabály a bányászati tevékenység tekintetében annak minősít.”
„26/C. § (1) Ha a bányászati munkák végzése során a művelésre engedélyezett bányatelek területén a kitermelés befejezése vagy a koncesszió megszűnése előtt olyan természeti, környezeti, műemléki vagy régészeti érték válik ismertté, amely más módon nem védhető meg, az érintett
hatóság határozata alapján - amelyben rendelkezni kell a bányavállalkozó kártalanításáról is a
bányafelügyelet a bányatelket hivatalból csökkentheti.”
(2) A művelés alatt álló bányatelek területének az (1) bekezdés alapján hivatalból történt csökkentése miatt a bányavállalkozót megillető kártalanításra a polgári Törvénykönyv rendelkezéseit
kell alkalmazni. A kártalanítási összeget az (1) bekezdés szerinti érintett hatóság köteles megfizetni
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kivéve ha az érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálat során vagy a bányafelügyelet hatósági eljárásában szakhatósági állásfoglalásában jelezte a természeti, környezeti, műemléki vagy régészeti érték meglétét, vagy annak korábbi tényadatokra, geológiai adottságokra alapozott
valószínűsíthetőségét – az általa hozott határozat jogerőssé és végrehajthatóvá válásától számított 30 napon belül.
(3) Ha a már megállapított bányatelek területét a kitermelés befejezése vagy a koncesszió megszűnése előtt kivett hellyé nyilvánítják, az ebből eredő károkért a bányavállalkozót kártalanítás illeti meg. A kivett hellyé nyilvánításról szóló határozatban a kártalanításról is rendelkezni kell. A
kártalanítási összeget a kivett hellyé nyilvánító határozat jogerőssé és végrehajthatóvá válásától
számított 30 napon belül kell megfizetni.
A világörökségi területekre vonatkozó törvényi előírások (2003. évi XXVI. tv. 14/B §) egyértelműen
tiltják új külszíni művelésű bányatelek megállapítását és meglévők bővítését. Az Országos területrendezési Terv a jelenleg működő bányatelkek határát nem érinti, ezért az abból fakadó korlátozások kártérítési kötelezettséget nem keletkeztettek.
A NEFMI rendelet alapján immár nem tekinthető a bányákat érintő szabályozás alapjának a 2003.
évi KET. A szabályozás alapját 2012. február 7-től kezdve a 2001. évi műemléki törvény történeti
tájakra vonatkozó rendelkezése, a 2012. évi NEFMI rendelet valamint az 1993. évi bányatörvény
„kivett helyekre” vonatkozó rendelkezései együttesen biztosítják. Összességében tehát megállapítható, hogy nincsen különbség a helyszínen és azon kívülálló, illetve a világörökségi listára kerülés előtt illetve utána megállapított bányatelkek között.
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A világörökségi területen megállapított bányatelkek többségén még több évtizedre elegendő kitermelhető ásványi anyag található. Ennek megfelelően a jövőbeli engedélyezési eljárás tárgya
lehet:
• bányatelek átruházás (bányászati jog átruházás)
• védőpillér kijelölés, védőpillér lefejtés, védőpillér meggyengítés
• feltárás, kitermelés, bányabezárás, mezőfelhagyás, azon belül: kitermelés megkezdési határidő
meghosszabbítás, feltárás, kitermelés, tájrendezés jóváhagyása, ingatlan igénybevételi ütemterv
elfogadása, meddőhányó hasznosítás, szüneteltetés, területek egyesítése, együttes kitermelés,
bánya minősítése
• egyéb engedélyezések, azon belül: bányászati létesítmények más célú hasznosítása.
a működő bányák esetében a szabályozások, korlátozások, továbbműködés stb. engedélyezések
sarokköve az, hogy a meglévő bányatelken belüli bányászattal összefüggő tevékenység nem gyakorolhat káros hatást a Keé-re. Nevezetesen:
• a művelés okozta légszennyezés, meddőelhelyezés nem terjedhet túl a bányatelken,
• a művelés bővítése nem érinthet:
o meglévő szőlőterületet,
o jó termőhelyi vagy
o természetileg értékes területet,
• ha szükséges a tevékenységre időbeli korlátozás vezethető be (turisztikailag és a borászat szempontjából frekventál időszakokban),
• a zajhatás a védendő objektumoknál nem haladhatja meg az üdülőterületekre vonatkozó határértéket,
• a tájba illesztést és rekultivációt folyamatosan kell végezni a megújított tartalmi követelményű
rekultivációs tervek szerint (a tájseb ill. a meddő elhelyezés nem lehet látható),
• a termelvény szállítása okozta forgalomnövekedés nem lehet a jelenleginél jelentősen nagyobb
(a mérték megállapítása egyedileg történik)
• településképi, tájképi vélemény a polgármester/testület részéről (kiszolgáló területek, létesítmények figyelembevételével)
a VÖ területen és védőzónájában meglévő (első sorban nagy kapacitású nagyipari léptékű) bányák működését, kiváltását szigorúbban kell szabályozni a VÖ KEé védelmének ill. rehabilitációjának érdekében.
Tekintettel arra, hogy a bányák helyzetének rendezése csak hosszabb egyeztetési folyamat alapján
lehetséges, ennek kereteit, a Ket-ről szóló kormányrendeletben rögzítendő tárgyalási minimumot
az 5.3. alfejezet tartalmazza. A tárgyalási folyamatot 2016. december 31-ig le kell zárni. A megállapodások alapján elfogadásra kerülő további kötelezésekig, illetve az abban nem érintett kérdésekben utána is, a következő kezelési módok alkalmazása szükséges:
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4.2.4. A BÁNYÁSZATTAL ÖSSZEFÜGGŐ SAJÁTOS KEZELÉSI MÓDOK
A MAD-ban megállapítottak szerint az egyes bányák különbözőképpen és mértékben gyakorolnak
hatást a VÖ KEÉ-re. Ezért – a 2016. december 31-ig jogszabályban rögzítésre kerülő intézkedésekig
– az alábbi, az egyes bányák hatásának jellege és mértéke szerint különböző egyedi intézkedéseket
szükséges a kormányrendeletben rögzíteni.
A tágabb térségre kiterjedő bányászati stratégiának ki kell térnie: az ásványvagyon arányos hasznosítására; a távlat kőigények és a hazai lehetőségek együttes értékelésére, így a tágabb térség lehetőségeinek függvényében a bányászat fokozatos, többlépcsős visszafejlesztési folyamatára is; a
borvidéken található mintegy 100 felhagyott, vagy szünetelő bánya utáni tájseb kezelésére; a folyamatos rekultiváció és környezetrendezés megvalósításának körülményeire és érvényesítési követelményeire; a hosszabb távú építőkő biztosítás feltételeire; a különleges Világörökségi státusznak
megfelelő együttműködési kódexre, a helyi hagyományos építőanyagok - különleges ásványok indokolt és arányos, az itteni követelményekkel összehangolt kitermelésére.

Az egyes bányáknál szükséges működés közbeni hatáscsökkentő intézkedések
Bodrogkeresztúr I. – riolittufa: A kedvezőtlen tájképi hatás csökkentése érdekében vizsgálandó a
felső szintek bányafalainak növények megtelepedést elősegítő kialakítása és növényesítése (fák,
cserjék, kúszónövények /vadszőlő/ alkalmazásával). Amennyiben jelenleginél nagyobb termelési
volument (80-100 ezer m3) terveznek a megnövekedő zajhatás modellezése szükséges és zajcsökkentő intézkedések is szükségessé válhatnak. Levegő minőségének javítása érdekében a kiszolgáló
és belső utakat kedvezőtlen időjárási viszonyok esetén locsolni kell.
Erdőbénye I. – kovaföld: Kiemelt természeti értékek védelme érdekében az Erdőbényei Fás Legelő
TT területére nem terjedhet ki bányászati tevékenység.
Erdőbénye III. – horzsakőtufa: Kiemelt természeti értékek védelme érdekében a természetvédelmi
védőpillért meg kell tartani és évenkénti felülvizsgálat szükséges. (A területi korlátozásra a haris
(Crex crex) és a gyurgyalag (Merops apiaster) védett madárfajok és a fokozottan védett magyar nőszirom (Iris aphylla ssp.) miatt került sor. A időbeli korlátozás a gyurgyalagok fészkelési időszakára
terjed ki).
Erdőbénye V. – andezit: A már nem bányászott területeken a rekultivációt kell elvégezni és a bányatelek köré Erdőbénye és az Erdőbényére bevezető út felől véderdőt ültetni hazai, gyorsan növő
cserje- és fafajokkal. Amennyiben a kitermelés újraindítják a jelentős zaj- és rezgésterhelés miatt
hatáscsökkentő intézkedéseket kell életbe léptetni.
Mád III. – zeolit, bentonit: Meddőhányó rendezés. A rendezés lehet tájbaillesztés vagy már a bányászati tevékenység által nem érintett lebányászott területekre történő visszatöltés. A negatív tájképi hatás mérséklése érdekében szükséges kidolgozni a takarófásítás többváltozatú
megvalósítására vonatkozó tervet és annak ütemezett megvalósítását.
Mád Király-hegy dobozi oldal – kaolin: Meg kell vizsgálni és ki kell dolgozni a bányaterület negatív
tájképi hatásának mérséklését biztosító növényesítés, takarófásítás megvalósítását.
Rátka-Kerektölgyes – kvarcit: Intézkedésként a szőlőkataszteri területek felé a bányászati tevékenység nem folytatható.
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rátka-újhegy – bentonit: A bányászati tájhasználat értékpusztító hatásait csökkentő intézkedésként
a szőlőkataszteri területek felé a bányászati tevékenység nem folytatható.
rátka V. – zeolit: A tájképromboló hatás csökkentése érdekében a bányatelek elé Tállya település
felől ültetendő magas növésű takarófásítás. A jelenleginél nagyobb termelési volumen (20ezer m3)
mellett további zajcsökkentő intézkedések is szükségessé válhatnak.
sárospatak i. – andezit: A tájképi összhatás megőrzése érdekében a teljes szemice-hegy letermelése
nem megengedett, és a területen lévő szőlőket meg kell kímélni.
sárospatak V. – andezit: A nagymértékben zavaró tájképi – településképi hatás mérséklése szükséges a bányatelek és a 37. sz. főút közé ültetett takarófásítással. További hatáscsökkentő intézkedésként sárospatak felöl a Páncél-hegy sziluettjét meg kell tartani, a kibányászott meddő és
agglomerátum kezelését oly módon kell megoldani, hogy a „zavaros ipari táj” uralkodó összhatása
folyamatosan csökkenjen területileg és látványa szoruljon vissza.
tállya i. – andezit: A Tállya település felé néző meddőhányók minél előbbi tájrendezése, növényesítése szükséges. A telephely köré takarófásítást kell telepíteni. Kiemelt természeti értékek védelme
érdekében a termelés nem haladhat a Tállyai Patócs-hegy-sátor-hegy (HUBN20074) sAC terület irányába. Területi korlátozás van érvényben a Dorgó-tetői lejtősztyepp vegetáció fokozottan védett
növényfajainak védelme érdekében, a Natura 2000 jelölőfajokra tekintettel jelölte ki az éMI-KTF
az elkövetkező 10 évben leművelhető területeket. A porterhelés minimalizálása érdekében kedvezőtlen időjárási viszonyok idejére a porzásra hajlamos felületek nedvesítése szükséges. A termelvény
szállítószalag és a település melletti feldolgozó üzem zajterhelésének monitorozása szükséges. Az
eredményektől függően meglévőkön kívül további zajcsökkentő intézkedésekre lehet szükség. A jelenlegi engedélyes időszakban (2019-ig) megfontolásra érdemes a törés, osztályozás teljes folyamatának áthelyezése a bánya területére. A 2019 utáni működési engedély megadásának előfeltétele
az említett intézkedés és az addig folyamatosan végzendő tájrehabilitáció végrehajtása.
tarcal i. – andezit: Levegő minőségének javítása érdekében a Tokaj-Tarcal összekötő útról nyíló bekötőutat kedvezőtlen időjárási viszonyok esetén locsolják. Kiemelt természeti értékek védelme érdekében a termelés nem haladhat a Tokaji Kopasz-hegy (HUBN20072) sAC terület felé kizárólag
vertikálisan lefelé.
Az intézkedések végrehajtásának megtervezésére és finanszírozására külön-külön tanulmányokat
kell készíteni, melyek feladata a hatások pontos definiálása, a legoptimálisabb megoldás kidolgozása
és a költségek tervezése. A tanulmány kidolgozásába tájépítész és városépítész is bevonandó a történeti táj fokozatos rehabilitációja érdekében. A tanulmány a MÜT részét képezi. Elkészítéséért és
a benne foglaltak megvalósításáért az illetékes vállalkozó és Gondnokság a felelős.

A KEé és az attribútumok fennmaradását elősegítő használat
A felhagyás utáni tájbaillesztés, további használati mód és védelmi intézkedések kidolgozása a megújított tartalmi követelményű rekultivációs tervek részét kell, hogy képezze. A tájba való (vissza)illesztéssel, a tájképi és ökológia rehabilitációs követelményeknek is megfelelő tervben mindig
törekedni kell a következőkre:
• A visszamaradt forma ne szabályos alakzat legyen, hanem oldottabb formájú, morfológiájú, ami
által csökkenthető a tájkép művi megjelenése.
• Mindig meg kell vizsgálni, hogy milyen élőhellyé alakítható az adott bánya. Ha arra alkalmas a
bánya anyaga, akkor ki kell dolgozni a fokozottan védett madarak (pl.: gyurgyalag, uhu stb.) fészkelésének lehetőségét.
• Meg kell vizsgálni és megtervezni, hogy az adott bánya hazai fafajokból álló növénytelepítéssel
hogyan takarható el, milyen a leginkább helyileg elfogadható tájbaillesztés. Legmegfelelőbb a folyamatos rekultiváció gyakorlatának és kultúrájának kialakítása (mely magában foglalja az adventív
növények visszaszorítását, őshonos fajokkal történő cseréjét is).
• Meg kell vizsgálni annak a lehetőségét, hogy az adott bánya milyen földtani értéket képvisel. Ha
valamilyen különleges feltárás található a bányaterületen, akkor törekedni kell annak bemutathatóságára, így földtani bemutatóhellyé lehet alakítani a bányát.
• Biztosítani kell, hogy a felhagyott bánya ne váljon hulladéklerakóvá. Az illegális hulladéklerakás
megakadályozása ill. a hulladék eltávolítása a lezárult rekultiváció után az illetékes önkormányzat
feladata.
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A továbbhasznosításra alkalmas bányák esetében a megújított tartalmi követelményű rekultivációs
tervek meg kell megvizsgálni, hogy:
• a TTBKT világörökségi területhez tud-e és ha igen, milyen többlet értéket tud adni a bezárt bányaterület
• hogyan lehetne úgy hasznosítani a bányaterületet, hogy a világörökségi értékek ne sérüljenek, illetve ha lehet, gazdagodjanak.
Az egyik ilyen értékteremtő rekultivációs lehetőség az, ha a bányaterületet fokozottan védett növény és/vagy állatfaj élőhelyévé alakítják át. Ezt abban az esetben lehet elvégezni viszonylag könynyen, ha a bánya kőzete arra alkalmas és már bánya mellett gazdag élővilág található, mely
potenciálisan magába foglalja az élőhely-rekonstrukció sikerességét. Ezen bányáknál már a működés
és a folyamatos rekultiváció során figyelemmel kell lenni a természeti értékekre. Folyamatos konzultáció javasolt az illetékes ANPI munkatársaival. Ilyen bánya lehet pl. a Tarcal I. – andezit, Tállya
l. – andezit, Erdőbénye V. – andezit és a sárospataki bányák.
A másik rekultivációs lehetőség az lehet, ha maga a bányaterület hordoz magában földtani értékeket, mint pl.: ritka és különleges ásvány-előfordulások, különleges szerkezeti forma, különleges és
egyedi kőzet előfordulása, stb. Ekkor a földtani értékeket érdemes bemutatni a bányaterületen
belül egy tanösvény vagy csak egyszerű geológiai bemutatóhely kialakításával. A korábban említett hatástanulmány eredményei alapján kell eldönteni, a megfelelő intézkedések ütemezését. Erre
potenciálisan alkalmasak lehetnek pl. a következők bányák: Erdőbénye I. – kovaföld, Erdőbénye V.
– andezit.
Megfontolandó továbbá bányászati, geológiai oktató központ létrehozása, ahol a térség nem fémes
haszonanyag előfordulásaival, azok kutatási és bányászati módszereivel lehet megismertetni akár
hivatalos tantárgyi elemként az érdekelt felsőoktatási intézmények (pl. Miskolci Egyetem, Debreceni
Egyetem, BME, stb.) hallgatóit és középiskolák tanulóit. Ezen felül természetesen „civil” turisztikai
célú érdeklődők igényeit is kiszolgálhatná. E központ koordinálhatná a korábban említett tanösvények, bemutatóhelyek működését, ill. használatát valamint a működő bányaüzemek látogatásait is.
Harmadik lehetőség az esetleges kulturális, sport célokat kiszolgáló létesítmény elhelyezését egy
bányán belül. Ez abban az esetben lehetséges, ha az adott bánya közel esik valamelyik településhez
és megfelelő infrastruktúrával rendelkezik. A továbbhasználat ezen típusai csak a bányászat megszűnése után lehetségesek. Ezekről a megújított tartalmi követelményű rekultivációs tervekben
kell intézkedni. A vizsgált bányák közül erre alkalmas lehet pl.: a Tállyai – andezit bánya, Bodrogkeresztúr I. – riolit bánya is.

rendkívüli helyzetek
A bányászati tevékenység a területen alkalmazott technológiája ill. a kitermelt anyagok jellege miatt
az üzemszerű működés során az előírások betartása mellett a VÖ KEé-re még rendkívüli (havária)
helyzetekben sem okoz kimutatható hatásnövekedést. A bekövetkező rendkívüli helyzetek (technológia meghibásodás, üzemi baleset) a művelés területeken ill. szállítási útvonalak közvetlen környezetén túl nem okoz plusz káros hatásokat.
Kivételt képezhetnek a robbantásos jövesztési technológiát alkalmazó bányák ahol a nem megfelelően alkalmazott robbantási műveletek okozhatnak extrém zajt, rezgést, kiporzást és törmelékszóródást. Ilyen események bekövetkezésével –a robbantások tervezésének és kivitelezésének
szigorú szabályozása miatt- számolni kell ugyan, de valószínűségük csekély.
Havária eseménnyel elsősorban a bányatelken és a feldolgozó telepen működő munkagépek, az
üzemanyag-szállító és más egyéb veszélyes anyagot szállító tehergépjárművek meghibásodásakor,
az esetleges bányászati és közlekedési balesetek, tüzesetek bekövetkezésekor kell számolni.
Ilyen esetben káros anyag juthat közvetlenül a levegőbe, a talajra/talajba vagy közvetve, beszivárgással a felszín alatti vizekbe, és onnan esetleg felszíni vízfolyásba. Esetleges havária bekövetkezése
esetén elsődleges szempont, hogy a lehető legrövidebb időn belül el kell hárítani a veszélyt, és a
szennyeződést a lehető leggyorsabban meg kell szüntetni. A megfelelő intézkedésekről a MÜT rendelkezik.
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4.3. ViLágÖrÖKségi terüLetet érintő terMészetVédeLMi KezeLési terVeK
A Tokaj-Hegyalja történelmi borvidék világörökségi területet érintő országos jelentőségű védett
természeti területek az alábbiak:

A KET-ben a következőkben a fenti táblázatban szürke alapszínnel kiemelt TK természetvédelmi
kezelési terv tervezetek, KEé-re vonatkozó stratégiái kerülnek ismertetésre.
Tokaj-Bodrogzug Tájvédelmi Körzet
A természetvédelmi kezelési terv célkitűzései között több is a KEé megőrzését, az attribútumok
megerősítését és hosszú távú fenntarthatóságát szolgálja. Az 1. attribútumhoz kapcsolódóan az
aszúsodást biztosító klíma megőrzését segítik az alábbi stratégiák:
• A Bodrogzugban és a Taktaközben a mocsárrétek, taktaközi száraz gyepek, hínárállományok,
úszólápok és a puha- és keményfás ligeterdők, a tokaji Nagy-Kopaszon a lösz- és erdősztyepp-vegetáció, és hegyi kaszálórétek megőrzése és fenntartása.
• A Bodrogzug és a Taktaköz holtmedreinek és mocsarainak természetes állapotban való fenntartása.
• A Taktaköz és a Bodrogzug vizes élőhelyein a megfelelő vízellátottság biztosítása.
A 3. attribútumban azonosított építészeti értékek megőrzését az alábbi stratégia támogatja:
• A hagyományos népi építészeti stílus alkalmazásának és a hagyományos területhasználatnak prioritást kell élveznie.
A 4. attribútumban kifejtett „magassági övezetes” tájhasználati rendszer egyik elemeként az erdők
és a szőlőhegyi történeti tájelemek védelme jelenik meg az alábbi stratégiákban:
• A terület természetes és természetközeli erdeinek fenntartása, felújítása, az erdők természetes
folyamatainak (erdődinamika, szukcesszió, regeneráció) elősegítése, a tájidegen fafajú erdők természetközelivé alakítása, a monokultúrák (az erdő vonatkozásában szerk.) felszámolása.
• A tokaji Nagy-Kopaszon a filoxéra által elpusztított szőlők után megmaradt kőfalak, garádok, kőrakások, lépcsők, vízlevezetők, kisebb kőfülkék megőrzése.
Az 5. attribútum – élő- és élettelen természeti értékek megőrzésének biztosítása a TK természetvédelmi kezelési terv egyik alapvető feladata, ez több stratégiában is megjelenik:
• A tervezési területen élő fokozottan védett és védett természeti értékek […] populációnak, valamint területen található gém- és szerkő telepeknek a megőrzése.

http://www.termeszetvedelem.hu/termeszetvedelmi-kezeles-tervezese
A Forster Központ és a VM (az FM elődje) a Fertő/Neusiedleresee kultúrtáj VÖ helyszín kezelési tervével kapcsolatban közösen foglalt
állást a VÖ-I kezelési tervek ezen fejezetének tartalmi elvárásaival kapcsolatban. Ez alapján a KET csak azon természetvédelmi területek
természetvédelmi célkitűzéseit, stratégiáit foglalja össze, ahol a természetvédelmi kezelési terv rendelkezésre áll, de nem jelent meg
jogszabályban. A területileg érintett Natura 2000 területek nem rendelkeznek természetvédelmi kezelési terv tervezettel, csupán az
európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdése
által definiált (és a kezelési tervtől egyértelműen elválasztott) fenntartási terv kézirattal. A fenntartási tervek és a VÖK kapcsolata a
KET társadalmasítási változatában bemutatásra került, de a végleges anyag tömörsége érdekében a MAD-ban kapott helyet.
1
2
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• A terület geológiai értékeinek megőrzése, különös tekintettel Közép-Európa legnagyobb marekanit (obszidián) lelőhelyére.
A KET javaslataihoz jól illeszkedik „A sérült, degradált élőhelyek, tájsebek helyreállítása” stratégia.
a felhagyott szőlők művelésének tilalma több stratégiában megjelenik. a VÖ Ket és a tK természetvédelmi kezelési terv dokumentációja itt ellentétes célokat fogalmaz meg, a konfliktus
feloldása a tényleges telepítési szándékok megismerése után a TK Kezelő szervezet (ANPI) és a
Hegyközségi Tanács – az FM feladata.
Zempléni Tájvédelmi Körzet
A Tájvédelmi Körzet aránylag kis területén fed át a VÖ területtel. A két TK eltérő területet fed le,
így a természetvédelmi kezelési terveknek is vannak specifikus elemei, de több, Tokaj-Bodrogzugra
vonatkozó stratégia megjelenik itt is.
A 2. attribútumban kifejtett pincék megőrzését az alábbi stratégia segíti elő:
• A hagyományos pincék és présházak, mint kultúrtörténeti értékek megőrzése.
Itt is megjelenik a 3. attribútumban azonosított építészeti értékek megőrzését szolgáló stratégia:
• A hagyományos népi építészeti stílus alkalmazásának és a hagyományos területhasználatnak prioritást kell élveznie.
A 4. attribútum kifejtésében azonosított erdő és a szőlőhegyi művi tájelemek védelmét az alábbi
stratégiák szolgálják:
• A terület természetes és természetközeli erdeinek fenntartása, felújítása, természetközeli vegyeskorú erdők kialakítása, az erdők természetes folyamatainak (erdődinamika, szukcesszió, regeneráció) fenntartása és elősegítése.
• Az erdők biológiai és strukturális sokféleségének fenntartása, növelése, a tájidegen fafajú erdők
természetközelivé alakítása, a monokultúrák felszámolása.
• A nem őshonos fafajokból álló erdőknek a termőhelynek megfelelő őshonos fafajokkal történő
átalakítása.
• A folyamatos erdőborítás biztosítása mellett lehetőleg őshonos, vegyeskorú erdőket kialakító
és fenntartó erdőgazdálkodás folytatása, a fokozottan védett területek kiemelt kíméletével.
• A táj hagyományos gazdálkodási formainak, népi építészeti emlékeinek, kultúrtörténeti értékeinek megőrzése, fenntartása, helyreállítása.
A természeti értékek (5. attribútum) megőrzését számtalan stratégia szolgálja, ezek közül a KEé
szempontjából kiemelkedőek:
• A természetes növénytársulások és a természetszerű élőhelyek megőrzése, fenntartása.
• A védett és fokozottan védett növény- és állatfajok állományainak és élőhelyeinek megóvása…
A KET javaslataihoz itt is illeszkedik „A sérült, degradált élőhelyek, tájsebek helyreállítása” stratégia. a felhagyott szőlők művelésének tilalma itt csak egy stratégiában jelenik meg. A VÖ KET és
a TK természetvédelmi kezelési terve itt ellentétes célokat fogalmaz meg, a konfliktus feloldása
a tényleges telepítési szándékok megismerése után a mindkét területért felelős FM, illetve az
ágazatok területi szerveinek (anpi és hegyközségi tanács) feladata. Ez a konfliktus a terület jóval
kisebb kiterjedése miatt a Natura 2000-nél kevésbé jelentős, de ahhoz hasonlóan itt is szükség
van egy keret-megállapodásra, ami után az egyes telepítési szándékok részletesen vizsgálhatók
lesznek.
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WZ/KZ/d^K<

2016

^ǌƅůƅŬĂƚĂƐǌƚĞƌŵĞŐƷũşƚĄƐĂ

WŝŶĐĞŬĂƚĂƐǌƚĞƌŐǇŽƌƐĨĞůŵĠƌĠƐ

WŝŶĐĞŬĂƚĂƐǌƚĞƌƌĠƐǌůĞƚĞƐĨĞůŵĠƌĠƐ

,ĞůǇŝĠƌƚĠŬůĞůƚĄƌĂŬ

^ǌƅůƅƚĞƌƺůĞƚ-ƌĞŬŽŶƐƚƌƵŬĐŝſƐWƌŽŐƌĂŵ

dĠƌƐĠŐŝŵĞůŝŽƌĄĐŝſƐƉƌŽŐƌĂŵ

dĄũŚĄǌWƌŽŐƌĂŵ

PƌƂŬƐĠŐŐĂǌĚĄůŬŽĚĄƐŝ^ƚƌĂƚĠŐŝĂĠƐ
program
Szellemi- ĠƐŬƵůƚƵƌĄůŝƐƂƌƂŬƐĠŐ
ĞŵůĠŬĞŝŶĞŬĚŝŐŝƚĂůŝǌĄůĄƐĂ
dƂƌƚĠŶĞůŵŝƚĞůĞƉƺůĠƐŬƂǌƉŽŶƚŽŬ
ĨĞůƷũşƚĄƐĂ
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WZ/KZ/d^K<

2016

2017



2018



2019

/Sds
2020



2021

2022

2023

TT ,dĄũ- ĠƐdĞůĞƉƺůĠƐ-ƌĞŚĂďŝůŝƚĄĐŝſƐ
Alap
'ĂǌĚĄůŬŽĚĄƐĞƌĞĚŵĠŶǇĞŝŶĞŬ
ĚşũĂǌĄƐĂ͕ŶĠƉƐǌĞƌƾƐşƚĠƐĞ

:ŽŐƐǌĂďĄůǇ-ŵſĚŽƐşƚĄƐŽŬ

,ĞůǇŝƉĂƌƚŶĞƌƐĠŐ

EĞŵǌĞƚŬƂǌŝĞŐǇƺƚƚŵƾŬƂĚĠƐ

Monitoring rendszer ʹ ͣĨĞŚĠƌ
ŬƂŶǇǀ͟
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5. társadalmi-szakmai részvétel a kezelési döntésekben

A társadalmi és a szakmai részvétel teljesen eltérő mechanizmusokat, eszközöket kíván. Másként
kell kezelni azokat a szereplőket, akik a Gondnokság mellett a kezelés meghatározó szereplői és
másképp azokat, akik véleményezőként, monitorozóként, illetve tevékenységeik mellékhatásaként,
közvetetten vesznek részt a kezelés folyamatában. A döntési kompetenciákkal rendelkezők száma
Tokaj-Hegyalja esetében gyakorlatilag beláthatatlan: az UNEsCO világörökségi bizottsági szinttől
kezdve a minisztériumokon és háttérszervezeteiken, illetve területi szervezeteiken át, az egyedi
ingatlantulajdonosig, intézményfenntartóig, üzemeltetőig, helyi hagyományőrző közösségekig tart.

5.1. szaKMai részVéteL

áLLaMi-KorMányzati szint és az áLLaM, iLLetVe KorMányzat FeLügyeLete aLá tartozó
szinteK
A világörökségi területekre vonatkozó döntések legfontosabb szerve az unesco Világörökség bizottság, melynek döntéseit a részes államnak végre kell hajtania. A Részes (továbbiakban Magyar)
állam (specifikusan annak törvényalkotó és végrehajtó szervezete) kötelezettségeit az alábbiak
szerint teljesíti:
• az országgyűlés és a Kormány jogszabály-alkotással és a cselekvési irányokra és elvekre vonatkozó döntésekkel (határozatok), költségvetési, intézményi jellegű döntésekkel,
• a Miniszterelnökség és a kompetens minisztériumok, a felügyeletük alatt működő intézmények,
államigazgatási szervek, hivatalok – a minisztériumok hatáskörében megvalósuló jogszabály-alkotási, tervezési, monitorozási tevékenységek és döntések, továbbá az önkormányzati szereplők,
piaci szereplők, nonprofit szféra és magánszemélyek tevékenységének ellenőrzése révén,
• a nemzeti Világörökségi Szakbizottság tárcaközi fórum működtetését biztosítja, amelynek az
egyes minisztériumok világörökségi területekkel kapcsolatos, illetve azokat érintő megőrző, fenntartó, hasznosító tevékenységének összehangolása, harmonizálása a feladata.
• A 315/2011. törvény előírja a kezelési terv készítésébe bevonandó és a tervezet véleményezésében résztvevő szervezeteket. Ezek a jogszabályi rendelkezések a szakmai-társadalmi részvétel alapjául szolgálnak, azonban a helyi specifikumoknak megfelelően további pontosítás, illetve további
résztvevők és véleményezők bevonása szükséges.
A 6. táblázat áttekintést ad a döntésekben résztvevőkről, a részvételre javasolt minisztériumokról
és minisztériumi háttérintézményekről, államigazgatási szervekről, egyéb általuk felügyelt állami
szervezetekről és a döntésben való részvétel területeiről. A Kezelési terv a táblázatban jelölt szereplők differenciált, érintettség szerinti bevonását írja elő az alábbi eljárásokba:
• a Kezelési Terv hét évenkénti felülvizsgálatának véleményezésébe és a tervezéshez szükséges
adatszolgáltatásba,
• a Kezelési Kézikönyv tervezetének és 7 évenkénti felülvizsgálatának véleményezésébe, és a tervezéshez szükséges adatszolgáltatásba,
• a Világörökségi Gondnokság éves jelentéseinek véleményezésébe, és a tervezéshez szükséges
adatszolgáltatásba,
• a BOR-VIDéK Tokaj-Hegyalja Nemzeti Program véleményezésébe,
• Borsod-Abaúj-Zemplén megye Területfejlesztési stratégiai és Operatív Programjának véleményezésébe,
• a térségre vonatkozó területrendezési terv véleményezésébe és a tervezéshez szükséges adatszolgáltatásba
• a Natura 2000 területek és a természetvédelmi területek kezelési tervei tervezetének véleményezésébe,
• az országos, vagy a világörökségi területet érintő térségi szilárdásvány bányászati, építőanyagipari, aggregátum-ipari, ritkaföldfém-kutatási, bányászati stratégiák, üzemi tervek véleményezésébe,
• a történeti táj területét érintő LEADER szervezetek Helyi Vidékfejlesztési stratégiáinak véleményezésébe,
• a településrendezési tervek kidolgozásának véleményezésébe,

115

TOKAJ-HEGYALJA KEZELÉSI TERV

• a területen, vagy a területen kívül mindazon tervezett beruházások hatásvizsgálati eljárásainak
véleményezésébe, ahol nem zárható ki a beruházás veszélyeztető hatása a térségre minden kétséget kizáróan,
• a járásszékhelyek és más települések Integrált Településfejlesztési stratégiáinak véleményezésébe.

Az érintettség eldöntésének alapja a szervezetek kötelező tájékoztatása a tervezési folyamat, vagy
beruházás előkészítésének elindulásáról, melynek alapján a megkeresett szervezetek kötelesek
jelezni részvételi szándékukat a véleményezési eljárásban (a válaszadási kötelezettség értelemszerűen a szlovákiai partnerekre nem vonatkozik, megkeresésük azonban indokolt). A kormányrendelet a névváltozások, szervezeti átalakítások esetén az adott ügyeket átvevő új intézményekre
is vonatkozik. Az egyéb jogszabályban nem szabályozott véleményezési-részvételi eljárások ügyében az egyeztetési folyamat lebonyolításáért a Világörökségi Gondnokság felel.
A 315/2011. Kormányrendelet sem a Hegyközségi Tanács, sem az Agrárium minisztériumi képviseletét nem írja elő a KET véleményezésében. Az UNEsCO Magyar Nemzeti Bizottság Világörökségi
szakbizottsága általi MAD véleményezés során a szakbizottságban képviselettel rendelkező, VMhez tartozó szakterületek közül csak a táj- és természetvédelmi szakterület fogalmazott meg észrevételeket. A KET-ről szóló rendeletben Tokaj-Hegyalja specifikus adottságaira tekintettel a
véleményezők körét ki kell bővíteni az említett szervezetekkel, akik az éves jelentések véleményezésében is részt vesznek.

A táblázat tartalmazza a Ket-ről szóló kormányrendelettel térítésmentes adatszolgáltatásra kötelezendők körét. Az adatszolgáltatási kötelezettség egyrészt vonatkozik a kezelési feladatok ellátásához szükséges térképes adatbázisokra, nyilvántartásokra, statisztikai adatokra, másrészt olyan
tervezetekre, melyek a kezelésre hatással lehetnek. E tervezetek esetében a Ket-ről szóló kormányrendelet kötelezi az illetékes minisztériumot, illetve az általa felügyelt szervezetet–intézményt, hogy a Forster Központot, a Világörökségi gondnokságot, továbbá a tokaji borvidék
területfejlesztési tanácsot vonja be tervezetének véleményezési eljárásába. A felügyelő minisztériumnak gondoskodnia kell róla, hogy az általa felügyelt szervek e kötelezettségüknek eleget tegyenek.
6. táblázat: A kezeléssel kapcsolatos döntésekben résztvevő, illetve részvételre javasolt minisztériumok, minisztériumi háttérintézmények, államigazgatási szervek, egyéb általuk felügyelt állami
intézmények
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5.2. társadaLMi részVéteL

ÖnKorMányzatoK
A területi és önkormányzati szintek területfejlesztési és -rendezési, illetve településfejlesztési és
-rendezési, továbbá a települések helyi értékvédelmi, környezetvédelmi rendeletalkotási hatáskörük révén alapvető döntéshozói pozícióban vannak a kezelést illetően. A KET három fontos területen ír elő módosítást e hatásköröket illetően:

1. tokaj-hegyalja kiemelt térség területére kiemelt térségi területrendezési terv készítése akkor
válik szükségessé, ha a megyei területrendezési terv, a jelenleg folyó jogszabály-módosítások során
nem kap elég önállóságot a VÖ terület megfelelő szabályozásához. A KTTrT területrendezési terv
készítéséhez az 1996. évi XXI. törvényt módosítani szükséges (lásd: 3.9. alfejezet). A kiemelt térségi
rendezési terv jóváhagyása tekintetében a KET azt a lehetséges változatot támogatja, hogy a terv
– a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet és a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéhez hasonlóan – törvénnyel kerüljön jóváhagyásra, mert a jelenlegi jogszabályi környezetben csak így van
lehetőség az OTrT-ben megengedettnél differenciáltabb szabályozásra. Bár egy ilyen törvényi jóváhagyással készülő területrendezési terv látszólag csökkenti a megye hatáskörét a térség területrendezési szabályozásában, valójában ennek az ellenkezője igaz, mert a megyének, saját terve
elkészítésében jelenleg minimális a döntési kompetenciája, a differenciáltabb térségi szabályozásban viszont kiemelt véleményező partnerként vehet részt. A kiemelt térség területrendezési
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terv véleményezési eljárási folyamatának tiszteletben kell tartania az önkormányzati törvényt, így
az önkormányzatok a differenciált szabályozás során szintén meghatározó szereplők.

2. településcsoportos településrendezési eszközöket kell kidolgozni, ahol a közösen tervező településeknek összehangolt (településcsoportonként egységes jelkulcsú) külterületi településszerkezeti és szabályozási tervet, illetve szabályzatot kell elfogadniuk. A térségre vonatkozó
területrendezési terv mellett, illetve azzal összhangban, a települések által megalkotott külterületi
településszerkezeti, szabályozási tervek lesznek a történeti táj megőrzésének és fenntartható hasznosításának legfontosabb garanciái, ilyen értelemben a települések döntési hatásköre, de egyúttal
felelőssége is óriási. A települések belterületét érintő rendezési tervezés eljárásrendje a Ket
révén nem változik, ott a települések egyenként, a KET-ről szóló kormányrendelettel összhangban
szabályozhatnak.

3. A KET alátámasztó munkarésze tartalmaz egy ajánlott sablont a helyi értékek leltárba vételéhez.
Ez meghatározza azt a minimális tartalmat, melyet minden településnek szerepeltetnie kell a saját
értékvédelmi rendeletének mellékletében. A helyi értékvédelmi rendelet megalkotása és a védendő értékek kiválasztása, valamint a védelem szóba jöhető eszközeinek meghatározása továbbra
is a települések döntési hatásköre azzal kiegészítve, hogy az ehhez szükséges pénzügyi eszközök
terén további lehetőségek nyílnak a KET révén.

toKaji borVidéK FejLesztési tanács
A Fejlesztési Tanács döntésekben való részvételének módját az 1996. évi XXI. törvény módosítása
biztosítja:
A Tokaji Borvidék Fejlesztési Tanács „az országos fejlesztési és területfejlesztési koncepcióval összhangban kidolgozza és a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter útján a Kormánynak elfogadásra benyújtja a kiemelt térség területfejlesztési koncepcióját”;
A Területfejlesztési Tanácsban a kormányzat, a megye és a borászok egyharmad-egyharmad arányban vesznek részt a jogszabály szerint. A világörökségi státuszra tekintettel mérlegelendő az alábbi
szervezetek részvétele, legalább állandó meghívottként:
• a Forster Központ, a Világörökségi Gondnokság, vagy a Világörökségi szakbizottság,
• az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság,
• a Magyar Turizmus Zrt. regionális szervezete, létrejöttétől a világörökségi területi TDM képviselete,
• a Tokaji Történelmi Borvidék Világörökségi Egyesület (27 település) képviselete,
• a megyei közgyűlés két olyan képviselőjének részvétele, akik a világörökségi terület minden választópolgárának képviseletét biztosítják a Fejlesztési Tanácson belül,
• a megyei főépítész és/vagy a világörökségi tervtanács képviselete,
• később meghatározandó érintett szervezetek képviselete.

a terüLeten MŰKÖdő szaKMai szerVezeteK, intézMényeK
A társadalmi-szakmai részvétel alapja a dr. Takács András által kezdeményezett, a MAD mellékletében bemutatásra került két pillérre épülő intézményi struktúra. A Fejlesztési Tanács létrehozásával ez a kétpilléres modell hárompilléresre bővült. Mivel az eredeti modell két pillére, a
Tokaj-Hegyalja Kerekasztal és a szakmai Műhelyek hálózata a helyi társadalmi és intézményi struktúrák széles bázisára épül, a társadalmasítás intézményrendszerének biztosítania kell, hogy a döntéshozói szereppel felruházott Fejlesztési Tanács mellett a két másik pillér megfelelő súllyal és
hatékonysággal tudja képviseltetni magát a borvidéket érintő döntési folyamatokban.
A Kerekasztal az a szervezet, ami a területen érintett országos szervek, megyei szervezetek és intézmények, illetve a helyi érdekeltek közötti kommunikáció, érdekegyeztetés, konszenzusteremtés
számára az intézményesített kereteket biztosíthatja. Ez az a szervezet, ami a „Társadalmi szerződés”
megkötéséért és végrehajtásáért és a végrehajtás nyomon követéséért is felel. A Kerekasztal hatékony működésének alapvető feltétele, hogy munkájában az önkormányzatok folyamatosan és
aktívan részt vegyenek.

119

TOKAJ-HEGYALJA KEZELÉSI TERV

A másik pillért a szakmai műhelyek biztosítják, melyek egy-egy szakterület intézményeit, szakértőit
fogják össze, akik így közösen képviselik szakterületük szempontjait a kezelés során, és alapvető
szerepet kapnak a KKK kidolgozásában. A szakmai műhelyek a „sok kis helyi tudás” szinergiáját
biztosítják, ugyanakkor nem köti őket egy kiépített országos szervezeti hierarchia. Túl a térségi
hálózat-építési feladataikon fontos szerepet játszanak a lakosság szervezésében, a világörökségi
kultúra és identitás felépítésében. Legalább az alábbi szakmai műhelyek létrehozása indokolt:
• szakképzési műhely, amelyben a térségi szakképző intézmények, a térségben élők számára elérhető miskolci és nyíregyházai intézmények, a szakképzés fejlesztésért felelős munkaerő-piaci
központ, továbbá a hátrányos helyzetű csoportokat képviselő társadalmi szervezetek részvétele
javasolt;
• turisztikai műhely, amibe a regionális marketingszervezet mellett a TDM-ket, a LEADER-ket, a
legfontosabb kulturális és szabadidős vonzerők üzemeltetőit, továbbá a borász egyesületeket és
a legjelentősebb szállásszolgáltatókat, vadásztársaságokat, az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóságot, a Herman Ottó Múzeumot (természetvédelmi, illetve régészeti bemutatóhelyek) is meg kell
hívni. A legsürgetőbb cél a világörökségi területi közös tdM létrehozása, a forráskoncentráció, a
hatékony működtetés, továbbá a „bortermék” és tematikus kínálatok felépítése.
• társadalmi, kommunikációs, oktatási, ismeretterjesztési műhely, mely alapvetően a térségen
belüli kultúraépítésre, identitásépítésre, hagyomány megélésére, nyitottság-befogadás, turisták
fogadására, stb. fókuszál. A műhelyben olyan szakértők és társadalmi szereplők részvételét kell
ösztönözni, akiknek segítségével a műhely reális, valódi megoldásokat keres a népességfogyásból
és idősödésből következő értékvesztés mérséklésére.
• Kulturális műhely, ami minden olyan intézményt (beleértve a szomszédos zempléni és határon
túli települések kulturális szolgáltatóit is) integrálhat, amelyek magas szintű kulturális szolgáltatások kínálatát biztosíthatják. Ide tartoznak a színházak, a kulturális örökségi értékkel bíró pincék,
tájházak, hagyományőrző, illetve önképző szervezetek (zenekarok, énekkarok, színjátszó körök, folyóiratok szerkesztőségei). Javasolt a nemzetiségek és az egyházak képviselete. E szervezetek – a
kínálataik között létrejövő szinergia révén (tematikus programok, kulturális fesztiválok stb.) – a
magasan kvalifikált népesség helyben maradását is segíthetik.
• határon átívelő együttműködési műhely, amit horizontális szervezetként szükséges működtetni.
A szakmai műhelyek vezetőin túl a Fejlesztési Tanács is tagja. Az együttműködési lehetőségeket
egyrészt a tágabb térség városhálózati csomóponti városaival (Kassa, Ungvár, Munkács, Beregszász, Nyíregyháza, Debrecen, Miskolc) kell keresni, olyan tematikák mentén, mint a turizmus, kutatás, oktatás-szakképzés, bormarketing, másrészt vidékfejlesztés terén (Natúrpark, helyi termék,
falusi turizmus stb.), harmadrészt sátoraljaújhely határon átnyúló központszerepének újraépítése
érdekében.
szakmai műhelyként is értelmezhető a felépítendő virtuális tájintézet-tudásklaszter, amely egy
országos és nemzetközi tokaj-hegyalja tudásközponttá nőheti ki magát. A beszívható tudáson túl
ennek turizmusgeneráló szerepe is jelentős, hiszen a mainak sokszorosára növelheti a térségbe
szervezhető tudományos workshopok, zártkörű rendezvények, „living-lab” típusú kezdeményezések számát.

5.3. KÖteLező egyeztetéseK

5.3.1. terüLet- és teLepüLésFejLesztési és -rendezési terVeK
A területi tervek egyeztetésének szabályait a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996.
évi XXi. törvény, és a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet együttesen
határozza meg.
A területfejlesztési és területrendezési dokumentumok egyeztetési eljárására külön szabályok vonatkoznak. A kormányrendelet 10. sz. melléklete tartalmazza az egyeztetésben részt vevő államigazgatási szerveket, melyeknek 45 nap véleményezési idejük van. A tervezési folyamat
előkészítése során (azaz a vizsgálatok készítésekor) el kell készíteni a partnerségi tervet.
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A területrendezési tervek készítéséhez partnerségi tervet ugyan nem kell összeállítani, de a tervi
javaslatot (javaslattevő fázis) a kormányrendelet 11. melléklete szerinti államigazgatási, önkormányzati és érdekképviseleti szerveken túl, az érdekelt civil szervezetekkel is egyeztetni kell. A véleményezésre legalább két hónapot biztosítani kell. A vélemények figyelembe vételével átdolgozott
tervhez az elfogadás előtt be kell szerezni a miniszteri állásfoglalást. A miniszternek erre jelenleg
egy hónapot biztosít a jogszabály.

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.
(Xi. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban TFR rendelet) 9. sz. melléklete tartalmazza a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia és a településrendezési eszközök
egyeztetési eljárásában résztvevő államigazgatási szervek körét.
A TFR rendelet 29. §-a meghatározza, hogy az önkormányzatnak döntenie kell a partnerségi egyeztetés szabályairól, a teljes körű nyilvánosság biztosításával. Ennek során meg kell határozni a partnerségi egyeztetésbe bevonandó partnereket, a tájékoztatás módját és eszközeit, a vélemények
dokumentálásának és nyilvántartásának módját, valamint a nyilvánosságot biztosító intézkedéseket.
Már a településfejlesztési dokumentumok egyeztetésére is külön eljárást kell lefolytatni.

A településfejlesztés és településrendezés sajátossága a szigorú mederben zajló egyeztetési eljárási rend. A rendelet a településrendezési eszközök vonatkozásában teljes körű, egyszerűsített
és tárgyalásos eljárást különböztet meg. a világörökségi területekbe tartozó települések tervei
esetében új településrendezési eszközök készítése szükséges, ezért csak a teljes eljárás lefolytatása jöhet szóba. A tervezés megkezdése előtt tájékoztatni kell a TFR rendelet 9. sz. melléklete
szerinti hatóságokat és a partnereket a tervezés megindulásáról (előzetes tájékoztatási szakasz).
Az érintetteknek 21 napjuk van arra, hogy ismertessék az adott településre vonatkozó terveiket,
korlátozásaikat stb. A 30 napos véleményezési szakasz szolgál az elkészült terv tényleges egyeztetésére. Ezt követően, amennyiben jogszabályon alapuló ellentétes vélemény fogalmazódik meg a
különböző államigazgatási szervek, partnerek között, úgy azt a polgármester, vagy az állami főépítész által összehívott egyeztető tárgyalás keretében kell tisztázni. Végezetül záró szakmai véleményezésre kell megküldeni az egyeztetési anyagot az állami főépítész részére, melyet követően lehet
csak elfogadni a településrendezési eszközöket.

5.3.2. bányászat
Az OTrT alapján bányatelek bővítése és új bányatelek megállapítása nem engedélyezett. A bányatörvény a KET 4.2. fejezetben ismertetett előírásai alapján a borvidék teljes területe bányászati
szempontból ún. „kivett hely”. A bányatörvény 49. § (16) pontja szerint kivett helyen „bányászati
tevékenységet a kivettség tárgya szerint hatáskörrel rendelkező illetékes hatóság hozzájárulásával,
az általa előírt külön feltételek megtartásával szabad folytatni”. A hozzájárulás beszerzése, melynek
során az illetékes környezetvédelmi és örökségvédelmi feltételek meghatározásra kerülhetnek,
már a Bányakapitányság hatósági eljárása előtt megtörténik. A bányatörvény 27. § (1) pontja szerinti feltárási, kitermelési és meddőhányó hasznosítási tevékenységet jóváhagyó műszaki üzemi
tervben (MÜT) nem csupán a (2) pont előírásait kell figyelembe venni, hanem a kulturális örökségről szóló 2001. évi LIV. törvény, a világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény és végrehajtási
rendeleteik előírásait is érvényesíteni kell.
A fentiek azt jelentik, hogy a műemléki védettségre tekintettel a Müt engedélyeztetési eljárás
előtt 2012. február 7-től a műemlékvédelmi szakhatóság, azaz a Miskolci járási építésügyi és
kulturális örökségvédelmi hivatal hozzájárulását, illetve annak feltételeit is meg kell szerezni.
Emellett az önkormányzatok (így a helyi társadalom) részvétele a MÜT alakításában közvetetten
ugyan, de továbbiakban is fennáll azzal, hogy a 27. § (2) pontja szerint a Müt-nek a tájrendezésre
vonatkozó terveit a településrendezési eszközökben foglaltaknak megfelelően kell teljesíteni.
A konfliktusok kezelésének módját lásd az 5.4. alfejezetben kifejtve.
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5.3.3. terMészetVédeLMi KezeLési terVeK
A természetvédelmi kezelési tervek készítésére, készítőjére és a tartalmára vonatkozó szabályokról
a 3/2008. (II.5.) KVvM rendelet szól. Az országos jelentőségű védett természeti területek kezelési
terveit az érintett nemzeti park igazgatóság készíti el (Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság), s 30
napig véleményezteti a központi államigazgatási szervek területi szerveivel, az érintett települési
önkormányzatokkal, valamint a földtulajdonosokkal, gazdálkodókkal. A helyi jelentőségű védett
természeti területek természetvédelmi kezelési tervének kidolgozásáért a települési önkormányzat
felelős. E természetvédelmi kezelési tervek egyeztetésére, az egyeztetésbe bevonandókra jelenleg
nincsen általános jogszabályi előírás. A hivatkozott KvVM rendelet az érintett nemzeti park igazgatóság számára előírja, hogy amennyiben az önkormányzat megkeresi, szakmai szempontok alapján véleményeznie kell a tervezetet.

5.3.4. hatástanuLMányoK
A kötelező egyeztetések további terepei a jogszabályban előírt hatástanulmányok. Ezek az alábbiak:
• területi tervekhez, területrendezési hatósági eljárásokhoz készítendő területi hatásvizsgálat (területrendezési hatósági eljárásokról szóló 76/2009. (IV. 8.) Kormányrendelet),
• területi tervekhez, településrendezési tervekhez, programokhoz stb. készített környezeti vizsgálat/értékelés (egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Kormányrendelet),
• amennyiben a terv Natura 2000 területeket érint, és az adott területre jelentős hatással bír, úgy
az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004.
(X.8.) Kormányrendelet alapján hatásbecslést kell készíteni a környezeti hatásvizsgálat keretén
belül, vagy ha az nem készül, akkor szakhatósági eljárás keretén belül.
• A településfejlesztési koncepció kidolgozása során örökségvédelmi hatástanulmányt kell készíteni
az örökségvédelmi hatástanulmányról szóló 395/2012. (XII. 20.) Kormányrendelet alapján,
• világörökségi komplex hatásvizsgálati dokumentáció készítendő a 315/2011. (XII. 27.) Kormányrendelet alapján, amennyiben az adott „ügyben” a kiemelkedő egyetemes érték érintettsége valószínűsíthető, és a tervezett beavatkozás hatását az örökségvédelmi és természetvédelmi hatóság
a hatásvizsgálati dokumentáció nélkül nem tudja megállapítani.

5.4. KonFLiKtusoK oLdása, KezeLése, KiegyenLÍtő MechanizMusoK

Tokaj-Hegyalján a két legkritikusabb konfliktus a magas minőségű szőlők rekonstrukciós szándéka
és a Natura 2000 területek védelmével kapcsolatos kötelezettségek, illetve a Világörökség Bizottság bányákkal kapcsolatos döntése és a térségben működő bányászati vállalkozások elképzelései
között feszül.

Natura 2000 területek
A Natura 2000 területekkel összefüggő konfliktus kezelése megindult. Az 1981/2013. kormányhatározat alapján megállapodás született a szereplők között, a kataszteri területek egyidejű Natura
2000 hatásvizsgálatára vonatkozóan, mellyel kiszűrésre kerülnek a következő területek:
• ahol biztosan nem lehet szőlőt telepíteni,
• ahol részletesebb Natura 2000 hatásbecslés után lehet szőlőt telepíteni,
• illetve ahol részletesebb, egyedi hatásbecslésre van szükség a telepítési engedély beszerzéséhez.

Emellett nagy hangsúlyt kell fektetni a gazdák tájékoztatására, amennyiben megismerhetik a Natura 2000 rendszerhez kapcsolódó lehetőségeiket - feladataikat és kötelezettségeiket is.

Bányászat
A bányászattal kapcsolatban ilyen döntések még nem születtek, ezen a területen iránymutató kormányzati álláspont nem áll rendelkezésre. Tekintettel a Világörökség Bizottság döntésére, a kezelési tervről szóló kormányrendeletnek az OTrT-ben meghatározott korlátozáshoz képest tovább
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kell lépnie. Itt a konfliktus nem annyira a borászok és a bányászok, vagy a természetvédelem és a
bányászok között, hanem a Magyar Állam, mint az ásványi nyersanyagok tulajdonosa és a Magyar
Állam, mint a Világörökség Egyezmény aláírásával kötelezettséget vállaló Részes Állam között áll
fenn. Ennek ellenére, annak érdekében, hogy a bányakonfliktust megfelelő differenciáltsággal lehessen kezelni, a helyi szereplők aktív szerepvállalása ezen a téren indokolt.
A KET-ről szóló kormányrendeletben szükséges egy tárgyalási minimum megállapítása, továbbá
rögzíteni, hogy legkésőbb 2016. december 31-ig kormányrendeletben kell meghatározni a teendőket, beleértve az esetleges kártalanítási kötelezettségeket. (2019-ben és az azt követő időszakban ugyanis számos olyan MÜT engedély jár le, amely a világörökség értékhordozóinak
megőrzése szempontjából legkritikusabb bányákat érinti. Két év felkészülési időszak minimálisan
szükséges az intézkedések végrehajtásához.)

A tárgyalási alap
1. Sem a Kormány, sem miniszterei, minisztériumai nem kezdeményezik, és nem támogatják az
OTrT vagy a bányászatról szóló törvény olyan értelmű módosítását, mely a 2014. május 1-én hatályos állapothoz képest engedményeket tenne a meglévő bányatelkek bővítése, új bányatelkek
megállapítása vonatkozásában. Tisztázandó kérdés, hogy az egyes szünetelő bányákban újraindítható-e egyáltalán a termelés, illetve milyen anyagok, és mekkora volumenek esetén adható
erre engedély.
2. A kormányrendelet kezdeményezi, hogy az országgyűlés a világörökségi törvényt olyan értelemben módosítsa, hogy a KET alapján módosított településrendezési tervekkel összhangban, azok
jóváhagyását követő max. 6 hónapon belül, az engedéllyel rendelkező műszaki üzemi tervek tájrendezési tervi tartalmait is módosítani szükséges (lásd alátámasztó munkarész). A településrendezési tervek bányákra vonatkozó rendelkezéseinek megalkotása során ugyanakkor a Miskolci
Bányakapitányság véleményét szükséges figyelembe venni. A jogszabályokat olyan értelemben
kell módosítani, hogy a településrendezési tervek a művelés alatt lévő, illetve átmenetileg szünetelő bányákra vonatkozóan is tartalmazhassanak tájrendezési vonatkozású kötelező előírásokat.
3. A Kormányrendelet kezdeményezi a vonatkozó jogszabályok olyan értelmű módosítását, hogy
a meglévő bányatelken belül a szőlőtermesztés szempontjából kiváló termőhelyű területeken új
feltárás, kitermelés ne kapjon engedélyt, és ezen értékek számára védőterületet kelljen biztosítani.
4. A Zemplén térségére vonatkozóan, a 2016. december 31-i hatásidővel, ki kell dolgozni és a készülő kormányrendelet mellékleteként jóvá kell hagyni egy regionális bányászati stratégiát, melynek keretében ütemezetten meg kell határozni a történeti tájon belüli bányászati tevékenység
visszafejlesztését, a térségi magasépítést kiszolgáló kőbányászat helyszíneinek és volumeneinek,
valamint a különleges (kis mennyiségben bányászott) ásványok hozzáférési feltételeinek figyelembe vételével.

Önkormányzatok
Az önkormányzatok esetében a csökkenő érdekérvényesítő képesség a konfliktus fő forrása.
További probléma, hogy az önkormányzati vezetők bizonytalanok a világörökség eltartó-képesség
növelő hatásában, így a munkahelyteremtés és iparűzési adóbevétel alapvető forrásaként elsődlegesen a hagyományos ipari park munkahelyteremtő megoldásokat keresik. Önkormányzatok esetében tehát alapvetően kiegyensúlyozó mechanizmusokra van szükség, másrészt olyan átlátható
és a nyilvánosság számára hozzáférhető és közérthető monitoringra, amely a KEÉ-re alapozott jövedelem és a szélesen értelmezett „jól-lét” növekedést igazolni tudja mind a háztartások, mind a
települések szintjén. A kiegyenlítő mechanizmust szolgálja, hogy a helyi önkormányzatok/lakosság
képviselete helyet kap a Fejlesztési Tanácsban (lásd fent). A monitoring-rendszer tartalmazza a
helyi szemléletváltozást segítő információkhoz való hozzáférést. A kommunikáció, az oktatás, ismeretterjesztés eszközei (lásd 3. és 4. fejezet vonatkozó elemeit) a helyi „jól-lét” erősítésének további eszközeit tartalmazzák.
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6. Finanszírozás

6.1. a FinanszÍrozás ForrásoLdaLa

6.1.1. a ForrásoLdaL struKtúrája
A finanszírozás forrásoldali fő elemei az alábbiak:
• jogszabályokon alapuló normatív források (az ország költségvetésébe beépítve), mely az önkormányzatokon, államigazgatási szervezeteken, közintézményeken, közhivatalokon és más a közforrásokból fenntartott, normatív módon támogatott szervezeteken, a területen működő szervezetek
helyi beszerzésein, dolgozóik juttatásain és fogyasztásán keresztül hasznosul
• európai uniós források, melyek
- a földalapú (normatív) támogatások révén,
- a NATURA 2000 területeken történő kötelező kifizetések és az MTéT területek többlettámogatása
révén,
- a megyéhez dedikált források révén (terület- és településfejlesztési operatív program, TOP),
- a Tokaji Borvidék Területfejlesztési Tanácsnak dedikált ágazati (GINOP, VP) források révén,
- továbbá a pályázható források révén, a terület forrásabszorpciós képessége függvényében: a
hazai ágazati operatív programok mellett további lehetőségeket kínálnak a határon átívelő Európai
Területi Együttműködési Programok (sKHU) és a közvetlenül Brüsszelben pályázható, általában
több ország közreműködésével megvalósítható projektek.
• befektetői tőke, mely új gazdálkodó szervezetek létrehozásán, meglévők tőkeerejének növelésén
keresztül hasznosul
• helyi gazdálkodó szervezeteknél generálódó tőke, mely helyi adók, befektetések, munkavállalók
bére és béren kívüli juttatásai, non-profit szféráknak juttatott támogatások formájában, a helyi
beszállítóktól történő beszerzések, illetve a gazdálkodók és a foglalkoztatottatok helyi fogyasztásai
révén hasznosul
• a turizmus által generált bevételek, melyek a helyi gazdaságban és a turizmusban résztvevő intézményeknél, szervezeteknél, valamint az adókon keresztül az önkormányzatoknál hasznosulnak.

a kezelési tervről szóló kormányrendelet a normatív forrásokra, az európai uniós források közül
a dedikált forrásokra, és a helyi adók felhasználására fogalmazhat meg előírásokat vagy ezekre
irányuló jogszabály-módosítási javaslatokat, más forrásokra azonban direkt ráhatása nincs. Az
előírásokban a következő irányelveket szükséges érvényesíteni:
• a normatív költségvetési forrásoknak biztosítani kell legalább a létrehozott, fejlesztett szervezeti-intézményi háló működését, a meglévő intézmények többletfeladatai ellátásának fedezetét,
valamint az értékhordozók megőrzési állapotának szinten tartásához való költségvetési hozzájárulást, tekintettel arra a közcélra, amit a KEé megőrzése szolgál;
• a 2014-2020 közötti időszak európai uniós forrásaiból biztosítani kell a kezelési rendszer teljes
körű felépítésének pénzügyi feltételeit, valamint támogatni kell az értékhordozók megőrzési állapotának javítását szolgáló és a kezelési stratégiák részét képező egyéb egyszeri intézkedéseket,
beavatkozásokat végrehajtó projekteket, programokat, a projekt-, illetve programgazdák fizetőképességével fordítottan arányos mértékben;

6.1.2. részLetes ajánLásoK a KÖLtségVetési norMatÍVáK teKintetében
A kormányrendeletnek elő kell írnia, hogy
• értékhordozónak minősülő létesítmények esetében az állami és önkormányzati tulajdonú épületek, közgyűjtemények, régészeti bemutatóhelyek esetében az üzemeltetőnek középtávú állagmegóvási tervet kell készítenie és az éves költségvetésnek tartalmaznia kell a teljes ingatlanérték
évi 2-4%-ának megfelelő felújítási – karbantartási költséget, a műszaki állapot megőrzése érdekében. A többlet költségigényt az adott intézmény fenntartójának biztosítani kell. Azon önkormányzatok esetében melyek felvállalni ezt nem tudják, vagy nem kívánják, ezt az éves
költségvetések készítésének időszakában jelezniük kell a gondnokság felé. A Gondnokság a Forster Központtal, a Fejlesztési Tanáccsal és az érintett önkormányzatokkal közösen megoldási tervet
dolgoz ki az összes ilyen módon veszélyeztetett ingatlanra. A tervet a miniszter hagyja jóvá, megvalósulásának felelősét a javaslatnak tartalmaznia kell. A végrehajtási határidőt úgy kell a tervben
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rögzíteni, hogy az az évi 2-4%-os felújítási-karbantartási költség fedezete biztosítva legyen.
• a közterületen létrehozott tájékoztatást, pihenést, várakozást stb. szolgáló létesítmények, műtárgyak, a felújított szakrális kisemlékek és más művi egyedi tájértékek, továbbá vizes árkok karbantartását, valamint az út menti fásítást, az adott közterület tulajdonosa, illetve üzemeltetője
az éves költségvetésében köteles biztosítani. Amennyiben a költségviselő önkormányzat és elkötelezettségének nem tud eleget tenni, akkor az előző pont szerinti eljárást kell követni.
• a világörökségi területen található MáV ingatlanok üzemeltetőjének az éves költségvetéséből
(szükség esetén pályázati forrásokat is igénybe véve) évente egy világörökségi területi állomás
térségét rendeznie kell, és magát az állomás- épületet fel kell újítania a Világörökségi tervtanács
által jóváhagyott terv szerint. A továbbiakban a már rendezett állomásterület karbantartására az
ingatlanérték 2-4%-nak megfelelő fenntartási- karbantartási munkálatot el kell végeznie, illetve
biztosítania kell a létrehozott növényállomány folyamatos fenntartását.

6.1.3. részLetes ajánLásoK az európai uniós ForrásoK nagyobb arányú FeLhasznáLása érdeKében
A kormányrendelet az alábbi előírásokkal javítja a világörökségi terület európai uniós forrásabszorpciós képességét:
• a Világörökségi gondnokság munkaszervezetének fejlesztésére vonatkozó előírással,
• a Világörökségi Területfejlesztési Tanács munkaszervezeteként működő Tokaj-Hegyalja Programiroda fejlesztésére vonatkozó előírással,
• a tbszK kapacitásépítésére vonatkozó előírással,
• illetve a közös világörökségi területi tdM szervezet létrehozására vonatkozó előírással, mely
szervezetet a meglévő TDM-ek személyi állományára és infrastruktúrájára építve kell felállítani,
• a szervezetek létrehozásán-továbbfejlesztésén túl a jogszabály a folyamatos működés feltételeinek biztosításáról is gondoskodik,
• továbbá olyan pénzeszközök bevezetésére és állami garanciavállalási rendszerekre vonatkozó
előírásokat tartalmaz, melyek a helyi szőlészeti-borászati KKV-k, a beszállító ágazatokban működő
KKV-k és a turisztikai szolgáltató KKV-k európai uniós forrásabszorpciós képességét javítják (önrészt
biztosító kedvezményes hitelek).

6.1.4. ajánLásoK a beFeKtetői tőKeVonzó Képesség jaVÍtása érdeKében
Jelentős javulás érhető el az értékhordozók megőrzési állapotának javítását, az értékek helyreállítását szolgáló befektetői hajlandóság vonatkozásában, ha az alábbi irányelvek, intézkedési javaslatok a KET-ről szóló kormányrendeletben érvényesülnek:
• a területfejlesztési tanács befektetői-gazdaságfejlesztői információs pontot működtet, amely
- a használaton kívüli műemléki vagy helyi védelem alatt álló, értékesítésre, hasznosításra felkínált
(pl. látogatóközpont) építési- és épületingatlanok, a magas termőhelyi minőségű, a természetvédelem által betelepítésre alkalmasnak minősített, eladásra, hasznosításra felkínált szőlőkataszteri
területek és a szőlőművelésből kivonandó, művelési ág váltásra (gyümölcs, legelő) előirányzott,
eladásra, hasznosításra szánt területek ingatlan portfolióját is kezeli, célirányos marketinggel összekapcsolva;
- a Területfejlesztési Tanács finanszírozásával pályázatírói és pénzügyi tanácsadói szolgáltatás segíti a fenti ingatlanok értékőrző hasznosításához szükséges pályázati forrásokhoz és optimális hitelkonstrukciókhoz való hozzájutást;
• A kormányrendelet a Forster Központ számára speciális pénzügyi alap létrehozásának lehetőségét biztosítja, melyből
- a Forster Központ a Keé megőrzés szempontjából jelentős, pusztuló ingatlanokat átmeneti jelleggel felvásárolja, állagromlását megállítja és elvégzi azokat a teendőket, melynek révén a Területfejlesztési Tanács által működtetett ingatlan portfolióban megjelentethető.
- A felvásárlás során előnyt élveznek az önkormányzati és egyházi tulajdonú ingatlanok.
- A Forster Központ, az alap terhére, szükség esetén átmeneti hasznosítás, bemutatás feltételeit
is biztosítja,
- speciális konstrukciókat dolgoz ki lakott ingatlanok megmentésére (tulajdonossal, utódokkal
való megegyezés alapján),

126

TOKAJ-HEGYALJA KEZELÉSI TERV

- a tájképi vagy településképi szempontból különösen zavaró, használaton kívüli felépítménnyel
rendelkező ingatlanokat felvásárolhatja, a felépítményt elbontathatja, és elvégzi azokat a teendőket, melynek révén a Területfejlesztési Tanács által működtetett ingatlanportfolióban az ingatlan
megjelentethető.
- a KEÉ megőrzés szempontjából kiemelkedő jelentőségű műemlék ingatlanok esetén az alap biztosítja, hogy a Forster Központ, a megvásárolt ingatlant, megfelelő befektető híján, európai uniós
támogatást is felhasználva, példaértékűen helyreállítsa és közcélra hasznosítsa, illetve hosszú
távon állami tulajdonként üzemeltesse.

6.2. FINANSZÍROZÁST IGÉNYLŐ KEZELÉSI MÓDOK

A Kezelési terv megvalósításának költségigénye három nagy témacsoportba osztható:
1. A kezelési rendszer felépítése
2. A kezelési rendszer működtetése és folyamatos korrekciója
3. A kezelés részeként, az alapműködésen túllépő tevékenységek (pl. kutatások, beruházások, nem
beruházás jellegű fejlesztő tevékenységek)

6.2.1. A KEZELÉSI RENDSZER FELÉPÍTÉSE
A kezelési rendszer felépítésével összefüggésben az alábbi finanszírozási igények merülnek fel:
• az intézményi hálózat felépítése: Gondnokság, Fejlesztési Tanács és munkaszervezetei (THPI,
gazdaságfejlesztési információs pont, világörökségi tanácsadói szolgálat) Világörökségi Tervtanács,
Miskolci Járási Építésügyi és Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, TSZBK szervezetfejlesztését, világörökségi területi közös TDM és műemlékőr-szolgálat felállítása;
• Kezelési Kézikönyv kidolgozása;
• a területrendezési és településrendezési eszközök létrehozását, illetve módosítását támogató
térségi térinformatikai rendszer kialakítása;
• az értékkataszterek előállítása, helyi értékvédelmi rendeletek megalkotása (lehetőség szerint
határon átnyúló programok keretében ETE forrásokra építve, a szlovák borvidék értékeit is feltérképezve);
• a Tokaj-Hegyalja Tudástár (TTT) felépítése, a Tokaj-Hegyalja területén kutatásokat végzett és
végző oktatási, kutatási és képző intézmények virtuális tájintézet-tudásklaszterének létrehozása
(lehetőség szerint a szlovák borvidék értékeit is feltérképezve, határon átnyúló programok keretében SKHU forrásokra építve);
• monitoringrendszer felépítése (beleértve a monitorozásban részt vevő intézmények államigazgatási szervek szükséges humánerőforrás és infrastruktúrafejlesztéseit)
• társadalmi szerződés és a szakmai-társadalmi egyeztető fórumok létrehozása (lásd V. fejezet:
Társadalmi-szakmai részvétel a kezeléssel kapcsolatos döntéshozatalban, az intézmény felállásához
itt is vizsgálni kell ETE program lehetőségét, szlovák partnertelepülések bevonását az egyeztető
fórumokba).
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6.2.2. a KezeLési rendszer MŰKÖdtetése és FoLyaMatos KorreKciója
A kezelési rendszer működtetésével összefüggésben az alábbi finanszírozási igények merülnek fel
• az 1.2.1. szerinti intézmények, szervezetek közül a költségvetési szervezetek (Világörökségi Gondnokság, Területfejlesztési tanács és munkaszervezetei, Világörökségi Tervtanács, Miskolci Járási
építésügyi és Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, TBsZK) folyamatos működésének biztosítása;
• a nem költségvetési szervek (Műemlékőr-szolgálat, szakmai-társadalmi fórumok, Világörökségi
területi TDM, Virtuális Tájintézet-Tudásklaszter) működésének támogatása;
• a monitorozásban résztvevő szervezetek többletfeladataiból adódó költségeinek beépítése a
finanszírozásukba
• Forster Központ tokaj-hegyalja alapjának fenntartása, a monitorozás részét képező visszacsatolással összefüggő költségek (szervezetek működési rendjének korrekciója, TTT software és virtuális hálózat továbbfejlesztése, a létrehozott területrendezési és településrendezési eszközök,
vagy a helyi értékvédelmi rendeletek szükség szerinti korrekciója, műemlékőr-szolgálat hatékonyságának javítása, stb.)
• javasolt egy natura 2000 tokaj-hegyalja célprogram indítása, mely (az EU-s kifizetéseken felül)
ösztönzi a gazdálkodókat a természetkímélő, a természeti értékeket fenntartó gazdálkodásra
• az állami és önkormányzati tulajdonú műemlékek, helyi értékek és közgyűjtemények karbantartása, üzemeltetése, bemutatása
• a kezeléssel összefüggésben létrehozott közterületi berendezések és felújított MáV területek
stb. fenntartásának, karbantartásának biztosítása
• A működtetési, fejlesztési feladatokat alapvetően két csoportra lehet bontani. Egyik csoport a
közhatalom gyakorlásához, a szociális biztonsághoz, az oktatási és kutatási (alapkutatás, fejlesztés,
kutatási eredmények terjesztése) tevékenységekhez kapcsolódók, melyek állami, önkormányzati
és EU strukturális Alapokból támogathatók, adott esetben a teljes költséget finanszírozva. Másik
csoportot képeznek a vállalkozási és gazdasági tevékenységek körébe tartozó tevékenységek, függetlenül attól, hogy milyen szervezet (magán, állami, önkormányzati stb.) tulajdonban vannak. Ez
utóbbi kategória esetén figyelembe kell venni a 651/2014/EU, illetve 702/2014/EU rendeleteket,
melyek a támogatások belső piaccal történő összeegyeztethető-ségéről szólnak, illetve ezekben
lefektetett szabályokat a hazai jogrendbe illesztő többször módosított 37/2011. (III. 22.) Korm.
rendeletet az állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról. Ezen szabályok alá eső tevékenységek
korlátozottan támogathatók.

6.2.3. MŰeMLéKeK – Mjt FinanszÍrozási háttér Létrehozása és MŰKÖdtetése
szükséges a területen olyan támogatási rendszer kialakítása, amely az épített örökség és táji környezet fenntartásához biztosít forrásokat a központi költségvetés támogatásával. Ez a rendszer
kompenzációt biztosíthatna az épített örökség védelmével járó kötöttségek hátrányaival szemben.
Alapvetően ko-finanszírozási rendszerben juttatható támogatás az alábbi feladatok számára:
• a műemléki és helyi védettség alatt álló épületek köre: épületfelújítások, épületek fenntartása,
történeti kertek és temetők helyreállítása és fenntartása, egyedi tájértékek (útszéli keresztek, emlékhelyek, stb.) helyreállítása, stb.
• a közterületi fejlesztések köre: a történeti településközpontok közterületi rekonstrukciója, zöldfelületek és a növényállomány helyreállítása és fenntartása, infrastruktúra létesítmények átalakítása (településképet zavaró elemek megszüntetése), stb.
• egyes tájalakító beavatkozások minőségi követelményeinek kiegészítő finanszírozása: tájképi
elemek helyreállítása (támfalak, dűlőutak, infrastruktúra elemek),
• mindezen feladatok kutatása és tervezése kétlépcsős rendszerben
• A támogatási rendszer javasolt alapeleme a Fejlesztési Tanács felügyelete alatt működő Tokajhegyaljai Táj- és Településrehabilitációs Alap.
Pályázók lehetnek az érintett ingatlanok tulajdonosai és használói: magánszemélyek, vállalkozások,
helyi önkormányzatok és intézményeik, egyházak. Az előzetes becslések alapján a világörökségi
helyszínen - egyéves szervezett előkészítés után évente 4-600 millió forint támogatást lehet hatékonyan felhasználni. Az Alap forrásainak igénybevétele nem zárja ki más támogatási források
igénybe vételét. Kívánatos, hogy az Alap működése a döntéshozataltól az elszámolásig átlátható
legyen.
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6.2.4. bányászattaL ÖsszeFüggő FinanszÍrozási igényeK
A bányaterületekkel kapcsolatos kutatási, örökség/ és természetvédelmi, monitoring valamint rekultivációs költségek a vállalkozókat terhelik, melyhez adott esetben a vállalkozók számára hozzáférhető európai uniós támogatásokat vehetnek igénybe. a felügyelő szervezetek által végzett
monitoring vizsgálatok, mint a többi általuk végzett ellenőrzés állami feladat, így a központi
költségvetést terheli. A történeti tájon található, korábban, rekultiváció nélkül felhagyott bányák
tájrendezésére javasoljuk egy tájrehabilitációs alap létrehozását, melynek pénzügyi alapját az
állam bányászatból származó bevételeinek (pl. bányajáradék) bizonyos része képeznék.
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6.2.5. a KezeLés részeKént, az aLapMŰKÖdésen túLLépő teVéKenységeK
• beruházási tevékenységek finanszírozása a Kezelési terv 3. fejezetének 1. megőrzési állapot javítása (helyreállítás, kezelés, gondozás, felújítás), 3. megközelítés, közlekedés valamint 4. bemutatás, látogatók fogadása, turizmus fejezetében foglaltak szerint, az európai unió ERFA és EMVA
forrásainak felhasználásával (IKOP, GINOP, TOP, sKHU, VP)
• társadalmi infrastruktúra, humánerőforrás- és közösségfejlesztés (identitáserősítés, tudatosítás) a Kezelési terv 3. fejezetének 5., 6. és 10. fejezete szerint, az európai unió EsZA és EMVA forrásainak felhasználásával (EFOP, TOP, VP, VP-LEADER pillér)
• a Virtuális tájintézet- tudásklaszter tagjai által elvégzett kutatási feladatok finanszírozása, a
Tokaj-Hegyalja Tudástár tartalmi fejlesztése (GINOP, VP, sKHU és más európai K+F források)
• A kezelési rendszer felépítésének szervezeti-intézményi feltételei, monitorozáshoz szükséges
kapacitásépítések, a térségre vonatkozó területrendezési terv kidolgozása, településrendezési tervek módosítása, egységes térinformatikai rendszerbe illesztése, helyi értékvédelmi rendeletek,
örökségvédelmi hatástanulmányok aktualizálása: (kormányzati, önkormányzati, közigazgatási működési feltételek javítása jogcímen KÖFOP források felhasználásával).

6.3 a ViLágÖrÖKségi eLőnyÖK Megosztása

Fontos horizontális elv, hogy a világörökségi címből származó előnyökből ne csak a közvetlen haszonélvezők részesülhessenek, hanem a területen élők minél szélesebb köre érzékeljen életminőség-javulást a világörökségi cím következményeként. A világörökségi címhez közvetlenül-közvetve
köthető bevételek elköltése minél nagyobb arányban helyben történjen, ezáltal hozzájárulva a térségben élő lakosság széles rétegeinek jövedelemtermő képességének növeléséhez, foglalkoztatásának bővítéséhez
A VÖ címből származó bevételek nagy része a turizmus–vendéglátás ágazatnál, a borászatnál, illetve az államnál és önkormányzatoknál – adóbevételek formájában realizálódik. Az ilyen módon
keletkező többlet adóbevételek bizonyos százalékát tehát indokolt arra fordítani, hogy az említett
gazdasági szereplők minél nagyobb arányban alkalmazzanak helyi munkaerőt, beszerzéseik során
részesítsék előnyben a helyi termékeket, szolgáltatásokat. Helyi termékek és szolgáltatások használata mellett (együttműködési megállapodások alapján) azok marketingje is biztosítható.
A gazdasági szervezeteknek részt kell vállalni az egyetemes érték fenntartásával és bemutatásával
összefüggő oktatás–szakképzés területén is, legalább, mint a képzésekhez kapcsolódó gyakorlati
oktatás helyszínei, a keletkező adóbevételek okán az állam és önkormányzatok ösztöndíjakkal segíthetik a helyi fiatalok beiskolázását, az iskolák elvégzését, az első vállalkozásaik elindítását
Az előnyök megosztásának fontos eleme, hogy a közszféra (állam, önkormányzatok) a keletkező –
jól becsülhető – többletbevételeit az alapfeladatain túl olyan értékőrző programokra (is) fordítsa,
melyek a helyi, alacsonyabb jövedelmű rétegek életminőségének javulásához is hozzáhárul (pl. a
KEé megőrzése szempontjából jelentőséggel bíró lakóépületek, akár teljes porták felújításának,
komfortszintje emelésének támogatása, rászorultsági alapon). A felújítás utáni fenntartás hosszú
távú garanciáját a műemlékőr-szolgálattal való szerződéskötési kötelezettséggel (célcsoportonként
eltérő, specifikus támogatásokkal segítve) lehet biztosítani, mely a jogutódokra is vonatkozik.
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7. Monitoring: indikátorok, alapadatok, mechanizmusok,
visszacsatolás
7.1. a Monitoringrendszer struKtúrája

A Világörökségi Kezelés monitoring-rendszerének négyféle feladatot kell egyidejűleg ellátnia (4
alrendszer):
1. alrendszer: A Kezelési tervben előírt beavatkozások és intézkedések megvalósulása, működőképessége és eredményessége;
2. alrendszer: A világörökségi terület kiemelkedő egyetemes értéke, specifikusan az értékhordozók
állapotának figyelése, ami egyúttal a Kezelési Terv vonatkozó szegmenseinek hatékonyságát is
nyomon követi (védelem, megőrzés, veszélyeztetettség mérséklése) – állapotindikátorok
3. alrendszer: A világörökségi kultúrtáj fenntarthatóságának, specifikusan az értékhordozókra
épülő jövedelemtermelő képesség, eltartóképesség figyelésére szolgál – eredményindikátorok
4. alrendszer: Havária megelőzés-riasztás (ez az alrendszer a KET 3. és a 4. fejezeteiben kerül kifejtésre).

Tekintettel arra, hogy a négyféle figyelőrendszer teljesen eltérő logika alapján működik, a továbbiakban külön alfejezetekben kerülnek bemutatásra.

7.2. a KezeLési rendszer post-ante értéKeLése

a KezeLési terVben eLőÍrt beaVatKozásoK és intézKedéseK MegVaLósuLása, MŰKÖdése, eredMényessége (1. aLrendszer)

7.2.1. az 1. aLrendszer LeÍrása
A kezelési tervben előírt beavatkozások és intézkedések az alábbi hét témacsoportba sorolhatók:
• szervezet- és intézményépítés - fejlesztés – működtetés
• jogszabály-alkotás, -felülvizsgálat, -módosítás – alkalmazás, érvényesítés
• tervezés – műszaki szabályozás, korlátozás, tilalmak, kötelezések – alkalmazás, érvényesítés
• fejlesztés – tervezés, programozás, megvalósítás – fenntartás, üzemelés
• kutatás, folyamatfigyelés, adatbázis-építés – hozzáférés, karbantartás
• kommunikáció, PR, marketing, részvétel, társadalmi szerződés – működtetés
• finanszírozási rendszer kialakítása – működtetése

Minden egyes kezelési mód esetében a monitoring három aspektust kísér figyelemmel
1. a kezelési mód (intézkedés, beavatkozás) megvalósulását, beleértve a működtetés infrastrukturális, humán-erőforrás, pénzügyi jogszabályi feltételeit és a társadalmi-politikai támogatottság
meglétét (outputindikátor),
2. a létrehozott kezelési eszköz (szervezet, jogszabály, terv, finanszírozási rendszer, képzési kínálat)
működőképességét (teljesítményindikátor, ahol releváns)
3. mennyiben képes a létrehozott és működésben tartott kezelési eszköz azt a célt elérni, amit az
adott kezelési mód szolgál (eredmény-, illetve hatásindikátor).
7. táblázat: A KET végrehajtása nyomon követésének lépései
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7.2.2. a Monitorozási FoLyaMat MechanizMusánaK átteKintése
Az 1. monitoring alrendszer (post-ante értékelés) esetében irreleváns alapadatokról, illetve indikátorokról beszélni. a folyamatfigyelés 1. és 2. lépése a Világörökségi gondnokság éves jelentéstételi kötelezettségén keresztül, szövegesen valósul meg. Bemutatja a Kezelési terv végrehaj
tási folyamatának előrehaladását és a létrehozott eszközök működését, érvényesülését, stb. Tekintettel arra, hogy az első kezelési ciklusban magának a kezelési rendszernek a felépítése az elsődleges feladat, ami önmagában is időigényes (több évre lesz szükség), a 3. lépésben tervezett
értékelést elegendő az első 7 éves kezelési ciklus záró szakaszában (2020) elvégezni. Később
(2022-ben induló kezelési ciklus) azonban az egyes kezelési módok függvényében sűrűbb és különböző időpontban elvégzett értékelések is indokoltak lesznek.
A jelentések fontos része a visszacsatolás szükségességének meghatározása, mely eredményezheti egyes kezelési módok kiiktatását, a működés rendszerének átalakítását, új kezelési eszközök
bevezetését. Az értékelés alapvetően szöveges jellege különösen indokolja külső ellenőrző szervezet bevonását a monitorozási feladatba (ennek mechanizmusát lásd a (Mechanizmusok és foyamatleírás 7. 4.1. alfejezetben).
táblázat: Példák a KET post-ante értékelésére (lásd 1.3. lépés)

értékhordozónként, illetve kezelési prioritásonként eltérő tartalmú-karakterű szempontok alapján vizsgálandó, hogy az elért eredményekhez az adott kezelési eszköz mennyiben járult hozzá.
Részletes kidolgozásuk a KKK feladata, és időről időre felülvizsgálandó. Ehhez ugyanazok a táblázatok alkalmazandók, amelyek az egyes attribútumokhoz (értékhordozókhoz), illetve egyes kezelési
prioritásokhoz rendelt beavatkozás-típusok áttekintését tartalmazzák.
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8. táblázat: Kezelési módok áttekintése (monitorozási feladat meghatározása érdekében)
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7.3. áLLapotindiKátoroK

a ViLágÖrÖKségi terüLet KieMeLKedő egyeteMes értéKe VáLtozásainaK, speciFiKusan az értéKhordozóK áLLapotánaK FigyeLése (2. aLrendszer)

7.3.1. a 2. aLrendszer LeÍrása
Tokaj-Hegyalja értékhordozóinak rendszere rendkívül komplex, az állapotfigyelés felelőssége ezért
több erre szakosodott szervezet között oszlik meg. A Gondnokság egyrészt
• azokra a szakterületekre fókuszál, amelyeknek nincs (megnyugtató) gazdája,
• másrészt koordinálja a monitoring folyamatot, begyűjti a különféle szervektől az információkat,
szintetizálja,
• majd az érintett szervezetekkel megtervezi a szükséges intézkedéseket (visszacsatolás).

A hét értékhordozó-csoportból az 1. szőlészeti-borászati kultúra, 2. pincerendszerek 3. településhálózathoz, településekhez köthető épített és néprajzi értékek 4. tájképi értékek, 5. természeti értékek és a 6. régészeti értékek állapotának folyamatfigyelését erre szakosodott szervezetek végzik (1. és 2. TsZBK, 4. és 5. Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság, 1., 2., 3. és 6. a miskolci
Herman Ottó Múzeum, begyűjtve a területen néprajzi illetve régészeti gyűjtőtevékenységet folytató Tokaji Múzeum és a Nemzeti Múzeum sárospataki Rákóczi Múzeumának vonatkozó információit is), melyek a folyamatfigyelésnek a rájuk vonatkozó jogszabályok által meghatározott
keretek között maguk számára kidolgozott mechanizmusait működtetik.
Ugyanez vonatkozik néhány, az értékhordozók állapota szempontjából potenciális veszélyforrás
figyelésére szakosodott államigazgatási szervre, intézményre (észak-magyarországi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség, észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság, Miskolci Bányakapitányság).

7.3.2. a Monitorozási FoLyaMat MechanizMusánaK átteKintése
A KET-ről szóló kormányrendelet a fenti szervezetek számára előírja, hogy
• a világörökségi terület vonatkozásában hozzájáruljanak a Gondnokság éves jelentéstételi kötelezettségének teljesítéséhez. Az értékhordozók részletes kifejtésére alapozott éves állapotjelentéssel biztosítják a szükséges információt a Gondnokság számára.
• a KEé szempontjából kritikus tényezők tekintetében a szokásos ügymenetnél gondosabb eljárás
keretében kell az illetékes szervezeteknek a monitoringot végezni. Ezeket a kritikus területeket,
ajánlásként, táblázatban foglaljuk össze, melyet az alátámasztó munkarész tartalmaz. Külön táblázat tartalmazza a bányászattal összefüggő monitoring rendszerét, melyet szintén ajánlásként az
alátámasztó munkarészben szerepeltetünk. Kormányrendeletbe, vagy az egyes szervezetek tevékenységét szabályozó jogszabályokba foglalásuk az érintettekkel való
részletes, a KET tervezés kereteit meghaladó egyeztetés után lehetséges. Ezen egyeztetések koordinálása a Gondnokság feladata.

7.3.3. a bányászati teVéKenység MonitorozásánaK MechanizMusai
A monitoring intézkedések módszerének, az egyes bányatelkekre vonatkozó részletes kidolgozása
KKK részét képező egységes monitoring tervben javasolt, melyben az alábbiak figyelembevétele
szükséges:
• a Müt mellékletét képező egyedi monitoring tervek, ellenőrzési módszerek kidolgozásába be
kell vonni a releváns hatóságokat, illetve a bányászati tevékenység hatásai által érintett szervezeteket.
• A rendszeres méréseket az összehasonlíthatóság érdekében ugyanazokon a pontokon kell elvégezni a hatályos jogszabályok és érvényes szabványok előírásai alapján.
• A helyszíni ellenőrzéseket fotódokumentációval javasolt kiegészíteni, melyek alapján a tevékenységhez kapcsolódó tájképi változások megfelelően követhetők.
Az egyes bányatelkekre vonatkozó monitoring terveket a Müt mellékleteként véleményeztetni
és jóváhagyatni szükséges az érintett szakhatóságokkal (bányakapitányság, környezetvédelmi-,
természetvédelmi és vízügyi felügyelőség, örökségvédelmi hatóság, stb.). Az egyeztetett tervek
alapján készült rendszeres (éves) összefoglaló monitoring jelentéseket és az azok alapján tervezett,

134

TOKAJ-HEGYALJA KEZELÉSI TERV

szükséges hatáscsökkentő intézkedéseket, illetve azok eredményeit pedig meg kell küldeni a véleményező, jóváhagyó szakhatóságoknak, valamint az érdekelt felek részére hozzáférhetővé kell
tenni.

7.3.4. az épÍtett ÖrÖKség osztáLyozását MegaLapozó FigyeLőrendszer
A MAD kereteiben bemutatott osztályozási rendszer a közel 200 elemből álló műemlékállományt
egyfelől az állag, másfelől a jövőkép szerint sorolja négy kategóriába:
• Aa osztály – jó állapot, ígéretes jövőkép: azok az épületek, amelyek állapota jelenleg is megnyugtató, funkciója várhatóan hosszabb távon is fenntartható, tulajdonosa a rendszeres fenntartás
költségeit vállalni tudja és akarja is. Ide sorolhatók a Rákóczi családhoz kötődő azon emlékek is,
melyek bekerülnek a dinasztia emlékhelyeibe. Kívánatos, hogy az építmény hosszabb távon is megőrizze ezt a pozíciót.
• Ab osztály – jó állapot, nyugtalanító jövőkép: azok az épületek, amelyek állapota jelenleg ugyan
kielégítő, azonban valamely általános veszély miatt – mely az adott területen elsősorban a várható
funkcióvesztés és a forráshiány – a hosszú távú fenntartásuk nem biztosítható. E kategória esetében általános cél, hogy a fenntartás finanszírozásának javításával a megőrzés esélyei javuljanak,
a funkcióvesztést el lehessen kerülni.
• Ba osztály – rossz állapot, ígéretes jövőkép: azok az épületek, amelyek jelenlegi állapota leromlott, azonban kedvező adottságaik révén felújításukra, aktív szerepük megtalálására lehetőség adódik. E kategória esetében cél, hogy valamely kedvező hasznosítási program keretében felújításukra
sor kerülhessen, lehetőség szerint olyan funkcióval, amely a fenntartást hosszabb távon is lehetővé
teszi.
• Bb osztály – rossz állapot, nyugtalanító jövőkép: azok az épületek, amelyek jelenleg rossz állapotban vannak, és adottságaik miatt jelentős felújításuk nem is várható. E kategória emlékei a legveszélyeztetettebbek, melyek pusztulása, eltűnése várható. Alapvető feladat e kategória
építményeinek a kedvező helyzetbe hozása, esetleg olyan felújítása, amelynek révén élettartama
időlegesen meghosszabbítható, míg funkcionális megújulásának kilátásai rendeződnek.

Az épített örökség kezelése során az egyes kategóriák közötti előnyös pozícióváltás a cél, vagyis
az ideális Aa osztály felé kell elmozdulniuk az egyes emlékek jellemzőinek.

• A monitoring rendszer működtetését és értékelését a Gondnokság és a VTT biztosítja.
• szükséges, hogy a tanulságok és a kívánatos intézkedések meghatározása érdekében az értékelő
szakemberek egységes tematika alapján dolgozzanak.
• A monitoring rendszer eredményei orientálják a Táj- és Településrehabilitációs Alap működését,
pályázatainak kiírását, döntéseinek preferenciáit, de orientálhatják a Műemlékőr szolgálat résztvevőinek megkeresését is.
• A monitoring egyik közvetlen eredménye egy olyan „fehér könyv” rendszeres megjelentetése
nyomtatott és/vagy digitális felületen, amely a hasznosításra váró, alulhasznosított emlékekről,
az épített örökség veszélyeztetett elemeinek beazonosítása alapján a fejlesztők, befektetők számára nyújt információt.
• A Ba és Bb osztályba sorolt emlékek a műemlékhasznosítási stratégia fókuszába állítandók. E
stratégia szoros összefüggésben kell, hogy legyen a térségi fejlesztési politika, a térségi Fejlesztési
anács napi gyakorlatával. A különféle fejlesztési tematikák, a pályázatok – szempontok kia-lakítása
során ezen épületek hasznosítása – megőrzése – új életre keltése érdekében messzemenő előnyt
kell biztosítani a használaton kívüli műemlékek számára.

7.3.5. a 7. attribútuM-csoporttaL ÖsszeFüggő Monitorozási FeLadat
A Gondnokság, túl a fenti intézmények monitorozási feladatának koordinációján és az éves jelentések összegzésén, saját hatáskörben a 7. értékhordozó (attribútum) csoporttal (A Tokaj-hegyaljai
táj, a bor és a történelem ihlette, több száz éves múlttal bíró tudományos kutatási, gyűjtési és
művészi alkotótevékenység eredményei, asszociációs lehetőségek gazdagsága) összefüggő monitorozási feladatot látja el.
Ez elsősorban a Világörökségi gondnokság által felépítendő és működtetendő tokaj-hegyalja
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tudástár (ttt) felépítésének előrehaladását, a későbbiekben a működésével-használatával kapcsolatos folyamatfigyelési feladatokat jelenti.
• A Tudástár felépítésében a kezelési feladat ellátásához elengedhetetlen digitális adatbázisokhoz való hozzáférést kell elsődlegesen biztosítani. A kormányrendeletben ennek jogi hátterét szükséges biztosítani (állami alapadatok, ingatlankataszteri térképek, szőlőkataszter, DTA50 stb).
• A tokaj-hegyalja tudástár szellemi értéktárának felépítése a következő feladat. Ezen belül is
elsődlegesen azokra a területekre kell fókuszálni, melyek a Kutatás prioritásai között szerepelnek,
hiszen ezen kutatásoknak szükségük van a rendelkezésre álló tudáshoz való hozzáférésre, másrészt
a Kutatás részeként összegyűjtött ismeretek előzmények betározhatók a tudástárba.

A 7. értékhordozó-csoport vonatkozásában tehát a TTT építés előrehaladását kell figyelni (outputindikátor) a következő prioritások szem előtt tartásával:
• a terület kezeléséhez szükséges térképi adatbázisok rendelkezésre állása, illetve zökkenőmentes hozzáférhetősége
• a Kutatás prioritásaiban meghatározott kutatási területeken készült korábbi tudásállomány
katalogizáltsága, illetve zökkenőmentes hozzáférése
• a szellemi értékek turisztikai, térségmarketing szempontból is hasznosítható elemei össze-gyűjtésének előrehaladottsága
• egyéb szellemi értékek összegyűjtésének előrehaladottsága.

7.4. Fenntarthatósági indiKátoroK

a ViLágÖrÖKségi KuLtúrtáj FenntarthatóságánaK, speciFiKusan az értéKhordozóKra épüLő jÖVedeLeMterMeLő és eLtartó-KépességéneK FigyeLése (3. aLrendszer)

7.4.1. a 3. aLrendszer LeÍrása
A mérés a világörökségi terület értékeire alapozott jövedelemtermelő képesség szempontjából
két legfontosabb ágazatra fókuszál: a szőlészet-borászatra és a turizmusra. E két ágazat jövedelemtermelő képességének és az ingatlanállomány valamint a táj fenntartásának ugyanakkor alapvető feltétele a humán erőforrás állapota. Az ajánlott mutatók (lásd alátámasztó munkarészben)
tömören, de komplex módon mutatják a térség állapotának változásait, a változások háttérben
álló okok sokféleségét.

7.4.2. MechanizMus, FoLyaMatLeÍrás, VisszacsatoLás
A mechanizmus alapvető struktúrája az előbbi fejezetekben kifejtésre került. Eszerint:
1. A monitorozásra kötelezett szervezetek a Kezelési tervről szóló kormányrendelet jóváhagyásától
kezdve a világörökségi területen a hatályos jogszabályok szerinti folyamatfigyelési feladataikat különös gondossággal végzik és erről éves jelentést küldenek a világörökségi gondnokságnak a
Gondnokság által meghatározott formában és időpontban.
2. A KET-ről szóló kormányrendelet alapján korábban nem végzett monitorozási feladatok hárulhatnak a kijelölt szervezetekre. Ezekre vonatkozó ajánlást az alátámasztó munkarész táblázatai
tartalmaznak, véglegesítésük a KKK és a jogszabályalkotó feladata. A nevesített szervezetek, vagy
a feladataikat a jövőben esetleg átvevő szervezetek, a többletfeladatok végrehajtásához szükséges monitoring-rendszer fejlesztéseket végrehajtják a KKK-ban meghatározásra kerülő ütemben,
és működtetik a kibővített rendszert. A rendszer továbbfejlesztésének megvalósulását követően
éves jelentéseiket a bővített/módosított tartalommal készítik el. A többletfeladatok ellátásához
szükséges feltételek megteremtését a kormányrendeletnek kell rögzíteni.
3. A Gondnokság tájékoztatja az érintett szervezeteket a jelentéstételi kötelezettség időpontjáról
és az elvárásairól, elkészíti saját éves jelentését a Forster Központ felé, amelynek részeként összefoglalót készít a táblázatban szereplő szervezetek jelentéseiből.
4. A Gondnokság, az éves jelentés keretében, javaslatot tesz a szükséges beavatkozásokra, a várható költségekre, a finanszírozási feltételeket is figyelembe véve.
5. A Gondnokság megküldi összefoglaló jelentését a jelentéstételre kötelezett szervezeteknek véleményezésre és egyúttal két hétre közzéteszi az általa működtetett honlapon. A vélemények be-
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érkezését követően megválaszolja a véleményeket, javaslatot tesz a jelentés vélemények szerinti
módosítására.
6. A beérkezett véleményekkel együtt megküldi a jelentéstervezetet a Forster Központnak, amely
véleményezi a jelentéstervezetet, a Gondnokság által befogadásra vagy elvetésre javasolt vélemények figyelembe vételével.
7. A Gondnokság, a Forster Központ ajánlásai alapján véglegesíti az éves jelentést, ami a Forster
Központ jóváhagyása után válik véglegessé.
8. A jelentésben foglalt tervezett visszacsatolási intézkedéseket a Gondnokság beépíti a Kezelési
Kézikönyv soron következő felülvizsgálatába, a végleges jelentést közzéteszi a honlapján és archiválja a Tokaj-Hegyalja digitális Tudástárban.
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FüggeLéK - intézKedéseK ÖsszeFogLaLása
<dĞůƅşƌĄƐŽŬ
dD<PZ

;ŵĄƐĞůũĄƌĄƐŽŬďĂŶ͕ŚĞůǇŝĠƐŵĂŐĂƐĂďďũŽŐƐǌĂďĄůǇŽŬďĂ
ŝŶƚĞŐƌĄůǀĂǀĠŐƌĞŚĂũƚĂŶĚſͿ

<dĂũĄŶůĄƐŽŬ

^S>S- ^
KZ<h>djZ

x ŵƾƐǌĂŬŝƺǌĞŵŝƚĞƌǀĞŬ ŵſĚŽƐşƚĄƐĂĂƚĞůĞƉƺůĠƐƌĞŶĚĞǌĠƐŝ
ƚĞƌǀĞŬŬĞůƂƐƐǌŚĂŶŐďĂŶ
x ǀŝǌĞƐĠůƅŚĞůǇĞŬ͕ŵĞǌŽŬůşŵĂŬƵƚĂƚĄƐŽŬ͕ŬůşŵĂǀĄůƚŽǌĄƐ
ŵŽŶŝƚŽƌŽǌĄƐŚŽǌƐǌƺŬƐĠŐĞƐĂůĂƉĂĚĂƚďĄǌŝƐŬŝĠƉşƚĠƐĞ
x ƐǌƅůƅƚĞůĞƉşƚĠƐƌĞũĂǀĂƐŽůƚƚĞƌƺůĞƚĞŬĠƐĂEĂƚƵƌĂϮϬϬϬ
ƚĞƌƺůĞƚĞŬƂƐƐǌŚĂŶŐũĄƚďŝǌƚŽƐşƚſŚĂƚĄƐǀŝǌƐŐĄůĂƚŽŬĠƐĞǌĞŬ
ƚĞƌƺůĞƚŝĨĞůŵĠƌĠƐĞŬĞŶĂůĂƉƵůſŵĞŐĂůĂƉŽǌĄƐĂ
x ŶĞŵǌĞƚŬƂǌŝũſŐǇĂŬŽƌůĂƚŽŬŬƵƚĂƚĄƐĂ͕ŬƂǌǌĠƚĠƚĞůĞ
x ƷũĞůƅşƌĄƐŽŬŚĂƚĄƐĄŶĂŬĨŝŐǇĞůĠƐĞ
x ŝŐŝƚĄůŝƐƚƵĚĄƐƚĄƌƌĞŶĚƐǌĞƌĠŶĞŬŬŝĚŽůŐŽǌĄƐĂ͕ĨĞůĠƉşƚĠƐĞ͕
ŵƾŬƂĚĠƐŝĨĞůƚĠƚĞůĞŝŶĞŬŵĞŐƚĞƌĞŵƚĠƐĞ
x agro-ŝŶŶŽǀĄĐŝſƐŬƵƚĂƚĄƐŽŬ
x ƚĞƌŵƅŚĞůǇ-ĠƌƚĠŬĞůĠƐ͕ŽƐǌƚĄůǇŽǌĄƐ͕ƚĞƌŵƅŚĞůǇŝŬĂƚĂƐǌƚĞƌ
ĨĞůƺůǀŝǌƐŐĄůĂƚĂ
x ǌĄƌƚďŽƌǀŝĚĠŬŬĠŶǇŝůǀĄŶşƚĄƐŵĞŐǀĂůſƐşƚŚĂƚſƐĄŐĄŶĂŬ
ǀŝǌƐŐĄůĂƚĂ
x kereslet-ŬşŶĄůĂƚĞůĞŵǌĠƐĞŬ͕ƉŝĂĐŬƵƚĂƚĄƐŽŬ͕ŶĞŵǌĞƚŬƂǌŝ
ƚƌĞŶĚĞŬĨŝŐǇĞůĠƐĞ͕ďĞŶĐŚŵĂƌŬŬƵƚĂƚĄƐŽŬ
x ŬŝǀĄůſŵŝŶƅƐĠŐƾ͕ŵĂŐĂƐĂŶĨĞŬǀƅƚƂƌƚĠŶĞůŵŝĚƾůƅŬƷjƌĂƚĞůĞƉşƚĠƐĞʹ ĂƐǌƅůƅƚĞƌŵƅƚĄũƚĠƌŶǇĞƌĠƐĠŶĞŬƚĄŵŽŐaƚĄƐĂ
x nĂƚƵƌĂϮϬϬϬŚĄůſǌĂƚƚĂůŬĂƉĐƐŽůĂƚŽƐƚĄũĠŬŽǌƚĂƚĄƐ;ĞůƐƅͲ
ƐŽƌďĂŶĂďŽƌĄƐǌŽŬĨĞůĠͿ
x nĂƚƵƌĂϮϬϬϬƚĄŵŽŐĂƚĄƐŝĐĠůƉƌŽŐƌĂŵĞůŝŶĚşƚĄƐĂ
x ůŽďďŝƚĞǀĠŬĞŶǇƐĠŐĂŐǇĞŶŐĠďďŵŝŶƅƐĠŐƾďŽƌŽŬǀŝƐƐǌaƐǌŽƌşƚĄƐĂĠƌĚĞŬĠďĞŶ
x ĞŐǇŬŽƌŝǀŝǌĞƐĠůƅŚĞůǇĞŬƌĞŚĂďŝůŝƚĄĐŝſũĂ
x ƅƐŚŽŶŽƐĨĂũŽŬŬĂůƚƂƌƚĠŶƅĞƌĚƅƚĞůĞƉşƚĠƐ͕ĂŶĞŵƅƐŚonŽƐĄůůŽŵĄŶǇĨŽůǇĂŵĂƚŽƐĐƐĞƌĠũĠŶĞŬƂƐǌƚƂŶǌĠƐĞĂǌĞŐyŬŽƌŝĞƌĚƅƂǀĞǌĞƚďĞŶ
x ĂŵŝŶƅƐĠŐŝďŽƌƚĞƌŵĞůĠƐƌĞĂůŬĂůŵĂƚůĂŶƐşŬǀŝĚĠŬŝƺůƚĞtǀĠŶǇĞŬĨĞůƐǌĄŵŽůĄƐĂ;ŚĞůǇĞƚƚĞƌĠƐǌďĞŶĞƌĚƅƚĞůĞƉşƚĠƐͿ
x ĂŵŝŶƅƐĠŐĞƚ͕ĂƚƂƌƚĠŶĞůŵŝĞůƅǌŵĠŶǇĞŬĞƚĠƐĂŬůşŵĂǀĄlƚŽǌĄƐƚŝƐĨŝŐǇĞůĞŵďĞǀĞǀƅ͕ĞůƐƅƐŽƌďĂŶĂŚĂŐǇŽŵĄŶǇŽƐ
Tokaj-ŚĞŐǇĂůũĂŝƐǌƅůƅ- ĠƐŐǇƺŵƂůĐƐĨĂũƚĄŬƚĞůĞƉşƚĠƐĞ
x ĚƾůƅƷƚ-ŚĄůſǌĂƚĠƐĂĚƾůƅŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƷƌĂ͕ŵĞůŝŽƌĄĐŝſƂszƐǌĞŚĂŶŐŽůƚŝĚƅĂƌĄŶǇŽƐĨĞũůĞƐǌƚĠƐĞĂŬĞƌĠŬƉĄƌŽƐƚƵƌŝǌŵƵƐ
ŝŐĠŶǇĞŝƌĞĠƐĂǌƷũƚĞůĞƉşƚĠƐĞŬƌĞŝƐƚĞŬŝŶƚĞƚƚĞů
x ŵƾǀĞůĠƐĂůĂƚƚůĠǀƅĠƐƐǌƺŶĞƚĞůƅďĄŶǇĄŬƌĞŬƵůƚŝǀĄĐŝſũĂ
x komplex borƚĞƌŵĠŬŚĞǌŬĂƉĐƐŽůſĚſŵĂƌŬĞƚŝŶŐ
x ,ĞŐǇŬƂǌƐĠŐĞŬƐǌĞƌĞƉĠŶĞŬĞƌƅƐşƚĠƐĞʹ &ĞũůĞƐǌƚĠƐŝdaŶĄĐƐʹ 'ŽŶĚŶŽŬƐĄŐ
x ƐǌůŽǀĄŬ ƌĠƐǌĞŶĚŽůŐŽǌſ ďŽƌĄƐǌŽŬŬĂůǀĂůſŬŽŵŵƵŶŝŬĄͲ
ĐŝſƐĨſrumok ƐǌĞƌǀĞǌĠƐĞ
x ŚĂŐǇŽŵĄŶǇŽƐƚƵĚĄƐŽŬĠƐŝŶŶŽǀĂƚşǀƚĞĐŚŶŽůſŐŝĄŬŬĠpǌĠƐĞĂǌŝƐŬŽůĂƌĞŶĚƐǌĞƌƾ, ǀĂůĂŵŝŶƚĂĨĞůŶƅƚƚŬĠƉǌĠƐďĞŶ
x hasznosʹĐĠůŝƌĄŶǇŽƐŬƂǌĨŽŐůĂůŬŽǌƚĂƚĄƐŝůĞŚĞƚƅƐĠŐĞŬ
ŵĞŐƚĞƌĞŵƚĠƐĞ

x ũĠŐŬĄƌŽŬĠƐǀĠĚĞŬĞǌĠƐŝŝŶƚĠǌŬĞĚĠƐĞŬ
ĚŽŬƵŵĞŶƚĄůĄƐĂ͕ǀŝǌƐŐĄůĂƚĂʹ ǀĠĚĞŬĞǌĠͲ
ƐŝƐƚƌĂƚĠŐŝĂŬŝĚŽůŐŽǌĄƐĂ
x ďŝƌƚŽŬŵĠƌĞƚĨŽůǇĂŵĂƚĨŝŐǇĞůĠƐŚĞǌ
sǌƺŬƐĠŐĞƐĂĚĂƚďĄǌŝƐĨĞůĠƉşƚĠƐĞ
x ŚĂŐǇŽŵĄŶǇŽƐĠƐƷũ;ŬůşŵĂĄůůſͿĨĂũƚĄͲ
ŬĂƚ͕ƚĞĐŚŶŽůſŐŝĄŬĂƚŬƵƚĂƚſ͕ďĞŵƵƚĂƚſ
ŵŝŶƚĂƺůƚĞƚǀĠŶǇĞŬ
x ŬƺůƂŶĨĠůĞƚĞƌŵƅŚĞůǇĞŬĞŶĞůĠƌŚĞƚƅ
ŵŝŶƅƐĠŐĞŬǀŝǌƐŐĄůĂƚĂ
x ŽƌŽŬƉĂƌĂŵĠƚĞƌĞŝŶĞŬƐǌŝŐŽƌşƚĄƐĂʹ
ƚĞƌŵĠŬůĞşƌĄƐʹ ďŽƌŵŝŶƅƐşƚĠƐŝƌĞŶĚƐǌĞƌ
folyamatos ĨĞũůĞƐǌƚĠƐĞ
x ŵŝŶƅƐĠŐƌŽŶƚſďŽƌŽŬĠƐĨŽƌŐĂůŵĂǌĄƐŝ
ĨŽƌŵĄŬʹ ĞƐǌŬƂǌƂŬŬŽƌůĄƚŽǌĄƐĂ
x ĂďŽƌĄƐǌĂƚŝƚĞƌŵĠŬĞŬŬƂƌĠŶĞŬĂƌĄͲ
ŶǇŽƐƐǌƾŬşƚĠƐĞ
x ǌĞŵƉůĠŶŝŬŝƐǀşǌĨŽůǇĄƐŽŬŬŽŵƉůĞǆ;ǀşzŐǇƾũƚƅƌĞǀŽŶĂƚŬŽǌſͿƌĞŚĂďŝůŝƚĄĐŝſũĂ
x dŽŬĂũ<ĞƌĞƐŬĞĚƅŚĄǌĨĞůǀĞǀƅĨĞůĚŽůŐŽǌſŬĂƉĂĐŝƚĄƐĄŶĂŬĨĞũůĞƐǌƚĠƐĞ͕
ŵŝŶƅƐĠŐŝďŽƌƚĞƌŵĞůĠƐƌĞǀĂůſĄƚĄůůĄƐŚŽǌ
ƐǌƺŬƐĠŐĞƐƚĞĐŚŶŽůſŐŝĂĨĞũůĞƐǌƚĠƐĞ
x dŽŬĂũ<ĞƌĞƐŬĞĚƅŚĄǌŝŶƚĞŐƌĄƚŽƌŝƐǌeƌĞƉĠŶĞŬĞƌƅƐşƚĠƐĞ
x ϱŚĞŬƚĄƌĂůĂƚƚŝƐǌƅůƅƚĞƌŵĞůƅŬĠƌĚĞkŬĠƉǀŝƐĞůĞƚĠŶĞŬĞƌƅƐşƚĠƐĞ
x kisbirtokos-ƐǌƅůĠƐǌĞŬ͕ďŽƌĄƐǌŽŬŬƂǌƂƐ
ŵĂƌŬĞƚŝŶŐũĠŶĞŬĞƌƅƐşƚĠƐĞ
x BoƌůŽǀĂŐƌĞŶĚƚĄƌƐĂĚĂůŵŝƉƌĞƐǌƚşǌƐĠͲ
ŶĞŬŶƂǀĞůĠƐĞ
x ĨƅŝƐŬŽůĂŝƐǌƅůĠƐǌ-ďŽƌĄƐǌŬĠƉǌĠƐĞůŝŶĚşͲ
ƚĄƐĄŶĂŬǀŝǌƐŐĄůĂƚĂĂĞďƌĞĐĞŶŝŐǇeƚĞŵĨƅŝƐŬŽůĂŝŬĂƌĄŶ
x ĂĨƅŝƐŬŽůĂĨĞŶŶƚĂƌƚŚĂƚſƐĄŐĂĠƐĂŚaŐǇŽŵĄŶǇŽƐŵƵůƚŝŬƵůƚƵƌĂůŝƚĄƐĞƌƅƐşƚĠƐĞ
ĠƌĚĞŬĠďĞŶĂŬƺůĨƂůĚŝĞŬĨŽŐĂĚĄƐĄƌĂŝƐ
nyitott aŶŐŽůŶǇĞůǀƾĨĞůƐƅĨŽŬƷƐǌĂŬŬĠpǌĠƐŝŶĚşƚĄƐĄŶĂŬǀŝǌƐŐĄůĂƚĂ͕ŵĞůǇĞŬǀŽnǌĞƌĞũĠƚĂŶĂŐǇŚşƌƾƚŽŬĂũŝďŽƌĄƐǌŽŬŶĄů
ůĞƚƂůƚŚĞƚƅƐǌĂŬŵĂŝŐǇĂŬŽƌůĂƚůĞŚĞƚƅƐĠͲ
ŐĞĞƌƅƐşƚŚĞƚŝ
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<dĞůƅşƌĄƐŽŬ
dD<PZ

;ŵĄƐĞůũĄƌĄƐŽŬďĂŶ͕ŚĞůǇŝĠƐŵĂŐĂƐĂďďũŽŐƐǌĂďĄůǇŽŬďĂ
ŝŶƚĞŐƌĄůǀĂǀĠŐƌĞŚĂũƚĂŶĚſͿ

<dĂũĄŶůĄƐŽŬ

d:<Z<dZ

x ƚĠƌƐĠŐƌĞǀŽŶĂƚŬŽǌſdƌdĞůŬĠƐǌşƚĠƐĞ
x dŽŬĂũŝŽƌǀŝĚĠŬ<ŝĞŵĞůƚdĠƌƐĠŐdĞƌƺůĞƚĨĞũůĞƐǌƚĠƐŝ<onĐĞƉĐŝſĠƐWƌŽŐƌĂŵĞůŬĠƐǌşƚƐĞ
x ƚĞůĞƉƺůĠƐƌĞŶĚĞǌĠƐŝƚĞƌǀĞŬŵĞŐƷũşƚĄƐĂƚĞůĞƉƺůĠƐĐƐŽƉŽrƚŽŶŬĠŶƚ͕ŬƂǌƂƐŬƺůƚĞƌƺůĞƚ-ƐǌĂďĄůǇŽǌĄƐĞůŬĠƐǌşƚĠƐĞʹ
ŐĞƐǌƚŽƌƂŶŬŽƌŵĄŶǇǌĂƚŬŝũĞůƂůĠƐĞ
x ƚĠƌƐĠŐŝĨƅĠƉşƚĠƐǌŬŝŶĞǀĞǌĠƐĞ
x ƚĞůĞƉƺůĠƐƌĞŶĚĞǌĠƐŝĞŐǇĞǌƚĞƚĠƐŝĨſƌƵŵůĠƚƌĞŚŽǌĄƐĂ
x ŬƂǌƂƐʹ ƚĠƌƐĠŐŝƐǌŝŶƚƾĨĞũůĞƐǌƚĠƐŝĚŽŬƵŵĞŶƚƵŵŽŬ;/d^Ϳ
ŬĞƌĞƚĠďĞŶĂƚĞůĞƉƺůĠƐĨĞũůĞƐǌƚĠƐĠƐƚĞůĞƉƺůĠƐƌĞŶĚĞǌĠƐ
ƐǌŽƌŽƐĞŐǇŵĄƐƌĂĠƉƺůĠƐĞĠƌĚĞŬĠďĞŶƐƚƌƵŬƚƷƌĂƚĞƌǀƐǌŝnƚƾĠƐƌĠƐǌůĞƚĞǌĞƚƚƐĠŐƾũĂǀĂƐůĂƚŬŝĚŽůŐŽǌĄƐĂĂǌĞŐǇƺƚƚ
ƚĞƌǀĞǌĞŶĚƅƚĞůĞƉƺůĠƐĞŬƌĞ
x Tokaj-,ĞŐǇĂůũĂǀŝůĄŐƂƌƂŬƐĠŐŝƚĞƌƺůĞƚŬƂǌƂƐƚĠƌŝŶĨŽƌŵaƚŝŬĂŝƌĞŶĚƐǌĞƌĠŶĞŬĞůŬĠƐǌşƚĠƐĞ͕ĂƚĞůĞƉƺůĠƐƌĞŶĚĞǌĠƐŝ
ƚĞƌǀĞŬƌĞŶĚƐǌĞƌďĞĠƐĂddd-ďĞŝůůĞƐǌƚĠƐĞ
x ƚĄũŐŽŶĚŶŽŬƐĄŐůĠƚƌĞŚŽǌĄƐĂ;ƚĞůĞƉƺůĠƐŝƂŶŬŽƌŵĄŶǇǌĂtŽŬ͕EW/͕ŚĞŐǇŬƂǌƐĠŐĞŬ͕ũĄƌĄƐŝʹŵĞŐǇĞŝŬŽƌŵĄŶǇŚŝǀĂƚĂlok
x ŬƺůƚĞƌƺůĞƚŝĠƉşƚĠƐǌĞƚŝĠƐĞŐǇĞĚŝƚĄũĠƌƚĠŬĞŬŬĂƚĂƐǌƚĞƌĠͲ
ŶĞŬŚŽǌǌĄĨĠƌŚĞƚƅǀĠƚĠƚĞůĞ
x ĂƚĞƌƺůĞƚĞŶůĠǀƅ;ĞůƐƅƐŽƌďĂŶŶĂŐǇŬĂƉĂĐŝƚĄƐƷŶĂŐǇŝƉaƌŝůĠƉƚĠŬƾͿďĄŶǇĄŬŵƾŬƂĚĠƐĠŶĞŬ͕ŬŝǀĄůƚĄƐĄŶĂŬƐǌŝŐŽƌƷďď
ƐǌĂďĄůǇŽǌĄƐĂ
x ƚĄŐĂďďƚĠƌƐĠŐƌĞŬŝƚĞƌũĞĚƅďĄŶǇĄƐǌĂƚŝĠƐŶǇĞƌƐĂŶǇĂŐŐĂǌĚĄůŬŽĚĄƐŝƐƚƌĂƚĠŐŝĂŬŝĚŽůŐŽǌĄƐĂ
x ĂǌĞŐǇĞƐďĄŶǇĄŬŶĄůƐǌƺŬƐĠŐĞƐŵƾŬƂĚĠƐŬƂǌďĞŶŝŚĂƚĄsĐƐƂŬŬĞŶƚƅŝŶƚĠǌŬĞĚĠƐĞŬĞŐǇĞǌƚĞƚĠƐĞ;ǀĄůůĂůŬŽǌſ͕D&,͕
&ŽƌƐƚĞƌͿĠƐǀĠŐƌĞŚĂũƚĄƐĂ
x ĂŵƾŬƂĚƅĠƐĨĞůŚĂŐǇŽƚƚďĄŶǇĄŬĠƐŐĂǌĚĂƐĄŐŝƚĞƌƺůĞƚĞŬ
ƚĄũďĂŝůůĞƐǌƚĠƐĞ͕ĂƉĂƌůĂŐŽŶŚĂŐǇŽƚƚƚĞƌƺůĞƚĞŬͣƂƌƂŬďĞ
ĨŽŐĂĚĄƐĂ͕͟ĂǌĂǌĨŽůǇĂŵĂƚŽƐŐŽŶĚŽǌĄƐĂ͘
x ƉŝŶĐĠŬŐǇŽƌƐĨĞůŵĠƌĠƐĞĂƌĠƐǌůĞƚĞƐŬƵƚĂƚĄƐƉƌŽŐƌĂŵoǌĄƐĂĠƌĚĞŬĠďĞŶ
x 10-ϭϱĠǀĞƐŬĂƚĂƐǌƚĞƌĞǌĠƐŝƉƌŽŐƌĂŵŵĞŐǀĂůſƐşƚĄƐĂ͕
ƚĠƌŝŶĨŽƌŵĂƚŝŬĂŝƌĞŶĚƐǌĞƌďĞŶƚƂƌƚĠŶƅĨĞůĚŽůŐŽǌĄƐĂ͕ĠƐ
TTT-ŚĞǌĐƐĂƚŽůĄƐĂ
x ƉŝŶĐĠŬŚĂƐǌŶĄůĂƚĄŶĂŬ͕ĄůůĂƉŽƚĄŶĂŬŵŽŶŝƚŽƌŽǌĄƐĂ
x ƚĞƌĞƉƐǌŝŶƚĂůĂƚƚŝůĠƚĞƐşƚŵĠŶǇĞŬĞůŚĞůǇĞǌĠƐŝůĞŚĞƚƅƐĠŐĠͲ
ŶĞŬĠƐƐǌƺŬƐĠŐĞƐƐĠŐĠŶĞŬǀŝǌƐŐĄůĂƚĂĂƚĞůĞƉƺůĠƐƌĞŶĚĞǌĠƐŝ
ƚĞƌǀĞǌĠƐďĞŶŵŝŶƚĂƐǌĂďĄůǇŽǌĄƐŽŬĂůĂƉũĄŶ
x ƉŝŶĐĠŬĞƚǀĞƐǌĠůǇĞǌƚĞƚƅŬŝũĞůƂůƚďĞĠƉşƚĠƐƌĞƐǌĄŶƚƚĞƌƺůeƚĞŬĨĞůƺůǀŝǌƐŐĄůĂƚĂ͕ĨĞũůĞƐǌƚĠƐƺŬŬŽƌůĄƚŽǌĄƐĂ
x ŬŝĞŵĞůŬĞĚƅũĞůĞŶƚƅƐĠŐƾƉŝŶĐĠŬŵƾĞŵůĠŬŝǀĠĚĞƚƚƐĠŐĞ͕
ĨĞŶŶƚĂƌƚĄƐƚĄŵŽŐĂƚĄƐĂŚĞůǇŝƌĞǀşǌŝſŬĞƌĞƚĠďĞŶ
x ŬŝĞŵĞůŬĞĚƅũĞůĞŶƚƅƐĠŐƾƉŝŶĐĠŬ;,dƐǌĞƌŝŶƚΕϯϱϬ-400
db) ʹ ĂŐǇŽƌƐĨĞůŵĠƌĠƐĂůĂƉũĄŶ ʹ ĄƚŵĞŶĞƚŝǀĠĚĞůŵĞ
x ƺƌĞƐĞŶĄůůſƉŝŶĐĠŬ͕ƉŝŶĐĞƌĞŶĚƐǌĞƌĞŬ͕ƉŝŶĐecsoportok
ŚĂƐǌŶŽƐşƚĄƐŝƐƚƌĂƚĠŐŝĄũĄŶĂŬŬŝĚŽůŐŽǌĄƐĂ
x ŬŝĞŵĞůƚũĞůĞŶƚƅƐĠŐƾƉŝŶĐĠŬ͕ƉŝŶĐĞƌĞŶĚƐǌĞƌĞŬďĞŵƵƚaƚĄƐĂ

x GondnŽŬƐĄŐŬĞǌĚĞŵĠŶǇĞǌĠƐĠƌĞ
ĞŐǇƺƚƚŵƾŬƂĚĠƐĂ^/dĄũĠƉşƚĠƐǌĞƚŝ
Karral, a gyakorlat-ŽƌŝĞŶƚĄůƚƚĄũŐŽŶdŶŽŬŬĠƉǌĠƐŝƉƌŽŐƌĂŵďĂŶǀĂůſŬƂǌƌeŵƾŬƂĚĠƐĠƌĚeŬĠďĞŶ
x ƚĄũŬĂƌĂŬƚĞƌŬĂƚĂƐǌƚĞƌĞǌĠƐĞ
x ĠǀƐǌƅůƅďŝƌƚŽŬĂ͕ĠǀďŽƌŚĄǌĂ Ěşũ͕ĠƉşƚĠͲ
ƐǌĞŬŶĠƉƐǌĞƌƾƐşƚĠƐĞ
x ŚĂŐǇŽŵĄŶǇŽƐƚĄũŚĂƐǌŶĄůĂƚĠƌƚĠŬĞŝŶĞŬ
ďĞŵƵƚĂƚĄƐĂ

W/E<͕W/ERENDSZEREK

x ƉŝŶĐĞĨĞůŵĠƌĠƐŚĞǌ͕ƉŝŶĐĞĠƉşƚĠƐŚĞǌ͕
ĨĞůƷũşƚĄƐŚŽǌ͕ŬĂƌďĂŶƚĂƌƚĄƐŚŽǌ͕ďĞŵƵƚaƚĄƐŚŽǌƐǌĂŬŬĠƉǌĠƐ͕ƚŽǀĄďďŬĠƉǌĠƐƐǌĂkŝƌĄŶǇƷĨĞůƐƅĨŽŬƷŬĠƉǌĠƐĞŬŚĞǌŬĂƉĐƐoůſĚſƐǌĂŬŵĂŝŐǇĂŬŽƌůĂƚŽŬ;ĠƉşƚĠƐǌĞƚŝ
ŬĠƉǌĠƐ͕ŐĞŽĚĠƚĄŬ͕ŶĠƉƌĂũǌŽƐŽŬƐƚď͘Ϳ
ŵĞŐƐǌĞƌǀĞǌĠƐĞ
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<dĞůƅşƌĄƐŽŬ
dD<PZ

;ŵĄƐĞůũĄƌĄƐŽŬďĂŶ͕ŚĞůǇŝĠƐŵĂŐĂƐĂďďũŽŐƐǌĂďĄůǇŽŬďĂ
ŝŶƚĞŐƌĄůǀĂǀĠŐƌĞŚĂũƚĂŶĚſͿ

<dĂũĄŶůĄƐŽŬ

d>Wm>^^PsdDGSZ^

x ĨƅĠƉşƚĠƐǌŝŚĄůſǌĂƚĠƐĂƚĞůĞƉƺůĠƐƌĞŶĚĞǌĠƐŝĠƐĂǌĠƉşƚĠͲ
szeti-ŵƾƐǌĂŬŝƚĞƌǀƚĂŶĄĐƐŽŬƌſůƐǌſůſϮϱϮͬϮϬϬϲ͘;y//͘ϳ͘Ϳ
KŽƌŵĄŶǇƌĞŶĚĞůĞƚϭϬ͘Α;ϭͿďĞŬ͘ĂůĂƉũĄŶĂsŝůĄŐƂƌƂŬƐĠŐŝ
dĞƌǀƚĂŶĄĐƐĠƐdĞƌƺůĞƚŝDŽŶŝƚŽƌŝŶŐŝǌŽƚƚƐĄŐ;sPddͿ felĄlůşƚĄƐĂ
x ƂƌƂŬƐĠŐǀĠĚĞůŵŝŚĂƚſƐĄŐŵƵŶŬĄũĄŶĂŬĞƌƅƐşƚĠƐĞ;d-H
ƌĠƐǌůĞŐ͕ƚĄũĠƉşƚĠƐǌďĞǀŽŶĄƐĂƐǌƺŬƐĠŐĞƐĞƚĠŶͿ
x ƌĠƐǌǀĠƚĞůŝͬŬƂǌƂƐƐĠŐŝƚĞƌǀĞǌĠƐ, ŵŝŶƚĐĠůŵĞŐĨŽŐĂůŵĂǌĄͲ
ƐĂ͕ŬĂƉĐƐŽůſĚſŬĂƉĂĐŝƚĄƐĠƉşƚĠƐ
x ŵƾĞŵůĠŬƅƌƐǌŽůŐĄůĂƚůĠƚƌĞŚŽǌĄƐĂ;d-,ŵŝŶƚĂƚĞƌƺůĞƚͿ
x ŚĞůǇŝĠƌƚĠŬǀĠĚĞůŵŝƌĞŶĚĞůĞƚĞŬŵĞŐĂůŬŽƚĄƐĂ
x ŚĂƐǌŶĄůĂƚŽŶŬşǀƺůŝŵƾĞŵůĠŬĞŬŵĞŐƷũşƚĄƐŝƐƚƌĂƚĠŐŝĄũĄͲ
ŶĂŬĞůŬĠƐǌşƚĠƐĞ
x ƚƂƌƚĠŶĞƚŝƚĞůĞƉƺůĠƐŬƂǌƉŽŶƚŽŬŵĞŐƷũşƚĄƐĂƂƐƐǌĞŚĂnŐŽůƚ͕ŬŝĞŵĞůƚƚĄŵŽŐĂƚĄƐŝƉĄůǇĄǌĂƚŽŬŬĞƌĞƚĠďĞŶ
x az ĠŶĨĂůƵŵ͕ĂǌĠŶŵĞǌƅǀĄƌŽƐŽŵƉƵďůŝŬĄĐŝſƂƐƐǌĞĄůůşͲ
ƚĄƐĂ
x ĂůƵůŚĂƐǌŶŽƐşƚŽƚƚĞŵůĠŬĞŬŬşŶĄůĂƚŝƉŽƌƚĨſůŝſũĄŶĂŬŬŝĂůaŬşƚĄƐĂ
x ĂǀŝůĄŐƂƌƂŬƐĠŐŝƚĞƌƺůĞƚƚĠƌŝŶĨŽƌŵĂƚŝŬĂŝ ĂĚĂƚďĄǌŝƐĄŶĂŬ
ĨĞůƚƂůƚĠƐĞĂŚĞůǇŝĠƉşƚĠƐǌĞƚŝƂƌƂŬƐĠŐĞůĞŵĞŝǀĞů
x ƌĠŐĠƐǌĞƚŝůĞůƅŚĞůǇĞŬƌĞǀŽŶĂƚŬŽǌſĂĚĂƚďĄǌŝƐůĠƚƌĞŚŽǌĄͲ
sa, ĂƌĞŶĚƐǌĞƌĂĚĂƚĂŝĂůĂƉũĄŶŬƂǌŚŝƚĞůĞƐůĞůƅhelyŶǇŝůǀĄŶƚĂƌƚĄƐƌĞŶĚƐǌĞƌĞƐĨƌŝƐƐşƚĠƐĞ͕ĂŬƚƵĂůŝǌĄůĄƐĂ
x ŬƵƚĂƚĄƐŽŬ;ĨĞůƚĄƌĄƐŽŬ͕ŬŝĄůůşƚĄƐŝƉƌŽũĞŬƚĞŬͿƂƐƐǌĞŚĂŶŐoůĄƐĂ
x ŵƷǌĞƵŵŝĂĚĂƚƚĄƌĂŬĨĞůƺůǀŝǌƐŐĄůĂƚĂ͘ůĞǀĠůƚĄƌŝƚĠƌŬĠƉĞŬ
ƐǌŝƐǌƚĞŵĂƚŝŬƵƐĄƚƚĞŬŝŶƚĠƐĞ, ŬĂƉĐƐŽůſĚſƚĠƌŝŶĨŽƌŵĂƚŝŬĂŝ
ĂĚĂƚďĄǌŝƐŬŝĂůĂŬşƚĄƐĂʹ ŶǇŝůǀĄŶƚĂƌƚĄƐďƅǀşƚĠƐĞ
x ĂƚĄũŚĄǌĂŬŐǇƾũƚĞŵĠŶǇĠŶĞŬŶǇŝůǀĄŶƚĂƌƚĄƐĂĠƐĚŝŐŝƚĂůizĄůĄƐĂ
x ĂƚĞƌŵĠƐǌĞƚǀĠĚĞůŵŝƅƌƐǌŽůŐĄůĂƚƂƌƂŬƐĠŐǀĠĚĞůŵŝƉƌoƚŽŬŽůůũĄŶĂŬĞůĨŽŐĂĚĄƐĂͬƌĠŐĠƐǌĞƚŝƂƌƂŬƐĠŐƅƌƐƚĄƚƵƐzĄŶĂŬ
ĠƐŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌĄůŝƐĨĞůĂĚĂƚĂŝŶĂŬĂŵĞŐƚĞƌĞŵƚĠƐĞ
x ŵƷǌĞƵŵŽŬĠƐŵĄƐŬƵůƚƵƌĄůŝƐŬşŶĄůĂƚŽŬŚĄůſǌĂƚďĂƐǌĞrǀĞǌĠƐĞ;ƐǌĂŬŵĂŝŵƾŚĞůǇͿ
x ƚĄũŚĄǌ-ŚĄůſǌĂƚĨĞũůĞƐǌƚĠƐĞ
x ĞŐǇƷũƚĄũŚĄǌ͕ĂĨĞůĨƂůĚŝďŽƌƚĞƌŵĞůƅŵĞǌƅǀĄƌŽƐŽŬƌĂ
ũĞůůĞŵǌƅĂůĄƉŝŶĐĠǌĞƚƚ͕ƉŽůŐĄƌŝũĞůůĞŐƾŵĞǌƅǀĄƌŽƐŝůĂŬſͲ
ĠƉƺůĞƚŝŶƐŝƚƵŵĞŐƅƌǌĠƐĞ͕ďĞŵƵƚĂƚĄƐĂ
x ŵƾƚĄƌŐǇǀĠĚĞůŵŝĂŬĐŝſƚĞƌǀŬĠƐǌşƚĠƐĞ
x ďĞŵƵƚĂƚſŚĞůǇĞŬ͕ƚĂŶƂƐǀĠŶǇĞŬůĠƚƌĞŚŽǌĄƐĂ
x ƚĞŵĂƚŝŬƵƐŬŝĄůůşƚĄƐŽŬĠƐŬŝĂĚǀĄŶǇŽŬůĠƚƌeŚŽǌĄƐĂ
x ĂdĞƌƺůĞƚĨĞũůĞƐǌƚĠƐŝdĂŶĄĐƐ ĄůƚĂůǀĞǌĞƚĞƚƚ ďĞĨĞŬƚĞƚƅŝgazdasĄŐĨĞũůĞƐǌƚƅŝŝŶĨŽƌŵĄĐŝſƐƉŽŶƚŬŝĂůĂŬşƚĄƐĂ
x ĂdĞƌƺůĞƚĨĞũůĞƐǌƚĠƐŝdĂŶĄĐƐĨŝŶĂŶƐǌşƌŽǌĄƐĄǀĂůƉĄůǇĄǌĂtşƌſŝĠƐƉĠŶǌƺŐǇŝƚĂŶĄĐƐĂĚſŝƐǌŽůŐĄůƚĂƚĄƐƚŝŶĚşƚĄƐĂ

x &ŽƌƐƚĞƌ<ƂǌƉŽŶƚƉƌŽũĞŬƚŵĞŶĞĚǌƐŵĞŶƚůĠƚƌĞŚŽǌĄƐĂ
x a tervezett 39-ĞƐƷƚŵĞŐĠƉşƚĠƐĞĂ
ƚƂƌƚĠŶĞůŵŝƚĞůĞƉƺůĠƐŬƂǌƉŽŶƚŽŬĨŽƌŐaůŽŵĐƐŝůůĂƉşƚĄƐĂĠƌĚĞŬĠďĞn
x ŬƂǌƚĞƌƺůĞƚĞŬĨĞũůĞƐǌƚĠƐĠŶĞŬ͕ƌĞŬŽŶƐtƌƵŬĐŝſũĄŶĂŬƚĄŵŽŐĂƚĄƐĂ
x ŵŝŶƚĂŬƂŶǇǀĠƉşƚĠƐŝŵſĚŽŬĂƚ͕ĠƉƺůĞtƚşƉƵƐŽŬĂƚďĞŵƵƚĂƚſŬƂƚĞƚĠŶĞŬĞůŬĠƐǌşͲ
ƚĠƐĞ
x ďŽƌǀŝĚĠŬŝĠƉşƚĠƐǌĞƚŝŶşǀſĚşũĂŬůĠƚƌeŚŽǌĄƐĂ

HELYI
W/d^d/^
dZ'z/PZPK^'
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x ƚĞůĞƉƺůĠƐĨĞũůĞƐǌƚĠƐ͕ŬƂǌŵƾĨĞũůĞƐǌƚĠƐ
ĄůƚĂůǀĞƐǌĠůǇĞǌƚĞƚĞƚƚƚĞƌƺůĞƚĞŬƉƌĞǀĞnƚşǀŬƵƚĂƚĄƐĂ
x ŐǇƾũƚĞŵĠŶǇŝƌĂŬƚĄƌĂŬĨĞũůĞƐǌƚĠƐĞ
x ĂǌĞŐǇĞƐƌĠŐĠƐǌĞƚŝůĞůƅŚĞůǇĞŬƚĞƌƺůeƚĠƌĞǀŽŶĂƚŬŽǌſĂŶĂǌŽn ŵƾƐǌĂŬŝŵĞgŽůĚĄƐŽŬŬŝĚŽůŐŽǌĄƐĂ͕ŵĞůǇĞŬƐĞŐşƚŝŬĂ
ůĞůƅŚĞůǇĄůůĂƉŽƚĄŶĂŬŵĞŐƅƌǌĠƐĠƚ͕ũĂǀşͲ
ƚĄƐĄƚ͕ŝůůĞƚǀĞďŝǌƚŽƐşƚũĄŬĂůĞůƅŚĞůǇƚĄrƐĂĚĂůŵŝŚĂƐǌŶŽƐşƚĄƐĄƚ
x ĠƌƚĠŬŚŽƌĚŽǌſŶĂŬŵŝŶƅƐƺůƅůĠƚĞƐştŵĠŶǇĞŬ ĞƐĞƚĠďĞŶĂǌĄůůĂŵŝĠƐƂŶŬŽrŵĄŶǇǌĂƚŝƚƵůĂũĚŽŶƷĠƉƺůĞƚĞŬ͕ŬƂǌŐǇƾjƚĞŵĠŶǇĞŬĞƐĞƚĠŶŬƂǌĠƉƚĄǀƷĄůůĂŐŵĞgſǀĄƐŝƚĞƌǀŬĠƐǌşƚĠƐĞ
x pont-ƐǌĞƌƾďĞŵƵƚĂƚſŚĞůǇĞŬůĄŶĐŽůaƚĄŶĂŬůĠƚƌĞŚŽǌĄƐĂ
x ŬƵůƚƵƌĄůŝƐƉƌŽŐƌĂŵŽŬƐǌĞƌǀĞǌĠƐĞƚĄjŚĄǌĂŬďĂn
x ƐƉĞĐŝĄůŝƐƉĠŶǌƺŐǇŝĂůĂƉůĠƚƌĞŚŽǌĄƐĂ,
ŵĞůǇďƅůĂ&<Ă<ŵĞŐƅƌǌĠƐƐǌĞmƉŽŶƚũĄďſůũĞůĞŶƚƅƐ͕ƉƵƐǌƚƵůſŝŶŐĂƚůĂŶoŬĂƚĄƚŵĞŶĞƚŝũĞůůĞŐŐĞůĨĞůǀĄƐĄƌŽůũĂ͕ĄlůĂŐƌŽŵůĄƐĄƚŵĞŐĄůůşƚũĂ͕ƐǌƺŬƐĠŐĞƐĞƚĠŶ
ĄƚŵĞŶĞƚŝŚĂƐǌŶŽƐşƚĄƐ͕ďĞŵƵƚĂƚĄƐĨĞlƚĠƚĞůĞŝƚŝƐďŝǌƚŽƐşƚũĂ͕ƐƉĞĐŝĄůŝƐŬŽŶƐƚƌƵkĐŝſŬĂƚĚŽůŐŽǌŬŝůĂŬŽƚƚŝŶŐĂƚůĂŶŽŬ
ŵĞŐŵĞŶƚĠƐĠƌĞ͕ĂƚĄũŬĠƉŝǀĂŐǇƚĞůĞƉƺͲ
ůĠƐŬĠƉŝƐǌĞŵƉŽŶƚďſůŬƺůƂŶƂƐĞŶǌĂǀĂƌſ͕
ŚĂƐǌŶĄůĂƚŽŶŬşǀƺůŝĨĞůĠƉşƚŵĠŶŶǇĞůƌĞnĚĞůŬĞǌƅŝŶŐĂƚůĂŶŽŬĂƚĨĞůǀĄƐĄƌŽůŚĂƚũĂ͕Ă
ĨĞůĠƉşƚŵĠŶǇƚĞůďŽŶƚĂƚŚĂƚũĂ

TOKAJ-HEGYALJA KEZELÉSI TERV

<dĞůƅşƌĄƐŽŬ
dD<PZ

;ŵĄƐĞůũĄƌĄƐŽŬďĂŶ͕ŚĞůǇŝĠƐŵĂŐĂƐĂďďũŽŐƐǌĂďĄůǇŽŬďĂ
ŝŶƚĞŐƌĄůǀĂǀĠŐƌĞŚĂũƚĂŶĚſͿ

<dĂũĄŶůĄƐŽŬ

<DqsSIPAROK TͲ
DK'd^͕
SZELLEMI
PZP<^'

x ƌŽŵĂĠƐǌƐŝĚſŬƂǌƂƐƐĠŐĞŬďŽƌǀŝĚĠŬŝŵƷůƚũĄŶĂŬĨĞůƚĄƌĄͲ
sa
x ŬĠǌŵƾǀĞƐŝƉĂƌŝƚĞĐŚŶŝŬĄŬ͕ĞůũĄƌĄƐŽŬĚokumentĄůĄƐĂ
(viĚĞſ͕ŝŶƚĞƌũƷ͕ĨŽƚſŬƐƚď͘Ϳ
x ƚĄũŚĄǌƉƌŽŐƌĂŵŵĞŐǀĂůſƐşƚĄƐĂŚĂƚƚĄjŚĄǌƌĂ
x ĂǌĂĚĚŝŐŶĞŵǀĠĚĞƚƚ͕ZĄŬſĐǌŝŬƵůƚƵƐǌŚŽǌŬĂƉĐƐoůſĚſ
ĠƌƚĠŬĞŬĚŝĨĨĞƌĞŶĐŝĄůƚǀĠĚĞůŵĞ
x ƐǌĂŬŬĠƉǌĠƐĞŬ͕ƚŽǀĄďďŬĠƉǌĠƐŝŵĞƐƚĞrŬƵƌǌƵƐŽŬŝŶĚşƚĄƐĂ
x ƚĄũŐŽŶĚŶŽŬƐĄŐŬŝŬĠƉǌĠƐĞĂǌĞŐǇĞĚŝƚĄjĠƌƚĠŬĞŬƐǌĂŬƐǌeƌƾŐŽŶĚŽǌĄƐĂĠƌĚĞŬĠďĞŶ
x ;ƌŽŵĂͿĨŝĂƚĂůŽŬƐǌƅůĠƐǌĞƚŝ-ďŽƌĄƐǌĂƚŝƐǌĂŬŬĠƉǌĠƐĞ͕ŬĠpzetůĞŶĨĞůŶƅƚƚĞŬͣƐǌƅůƅŚĞŐǇŝŵƵŶŬĄƐƐĄ͟ŬĠpǌĠƐĞ
x ŬŝŚĂůſĨĠůďĞŶůĠǀƅƐǌĂŬŵĄŬƚŽǀĄďďƂƌƂŬştĠƐĠƚʹ oktatĄͲ
ƐĄƚƐǌŽůŐĄůſŬĠƉǌĠƐůĠƚƌĞŚŽǌĄƐĂ
x ĂǀŝůĄŐƂƌƂŬƐĠŐŝƚĞƌƺůĞƚƉƌŽŐƌĂŵŬşŶĄůĂƚĄŶĂŬďƅǀşƚĠƐĞ
ĞůƐƅĚůĞŐĞƐĞŶĂŚĞůǇŝůĂŬŽƐƐĄŐƐǌĄŵĄƌĂŬşŶĄůƚŝƐŵeretterũĞƐǌƚƅprogramokkal
x ƌƂǀŝĚĞůůĄƚĄƐŝůĄŶĐƌĞŶĚƐǌĞƌĞŬŬĞƌĞƚĠďĞŶĂƚĞrŵĠŬĞŬ
ƉŝĂĐĄŶĂŬďƅǀşƚĠƐĞ
x <ĞǌĞůĠƐŝ<ĠǌŝŬƂŶǇǀŬŝĚŽůŐŽǌĄƐĂ
x az ŝŶƚĠǌŵĠŶǇŝŚĄůſǌĂƚĨĞůĠƉşƚĠƐĞʹ 'ŽŶĚŶŽŬƐĄŐ͕&ĞjůĞƐǌƚĠƐŝdĂŶĄĐƐĠƐŵƵŶŬĂƐǌĞƌǀĞǌĞƚĞŝ;d,W/͕ŐĂǌĚĂƐĄŐĨĞjlesztĠƐŝŝŶĨŽƌŵĄĐŝſƐƉŽŶƚ͕sŝůĄŐƂƌƂŬƐĠŐŝdĞƌǀƚĂŶĄĐƐ͕
DŝƐŬŽůĐŝ:ĄƌĄƐŝƉşƚĠƐƺŐǇŝĠƐ<ƵůƚƵƌĄůŝƐPƌƂŬƐĠŐǀĠĚĞůŵŝ
,ŝǀĂƚĂů͕d^<ƐǌĞƌǀĞǌĞƚĨĞũůĞƐǌƚĠƐĞ
x ĂŵŽŶŝƚŽƌŽǌĄƐďĂŶƌĠƐǌƚǀĞǀƅƐǌĞƌǀĞǌĞƚĞŬŚĄůſǌĂƚďĂ
ƐǌĞƌǀĞǌĠƐĞ͕ƐǌƺŬƐĠŐƐǌĞƌŝŶƚƐǌĂŬŵĂŝŵĞŐĞƌƅƐşƚĠƐĞ
x ŬƵƚĂƚĄƐƐĂůƂƐƐǌĞĨƺŐŐƅƉĂƌƚŶĞƌƐĠŐĨĞůĠƉşƚĠƐĞ
x ƚĄƌƐĂĚĂůŵŝƐǌĞƌǌƅĚĠƐŵĞŐŬƂƚĠƐĞ͗ƚĞůĞƉƺůĠƐĞŬ͕ĨĞũůĞƐzƚĠƐŝƚĂŶĄĐƐ͕ŚĞŐǇŬƂǌƐĠŐĞŬ͕ĄůůĂŵŝŐĂǌŐĂƚĄƐŝƐǌĞƌǀĞŬ͕ƚĞrŵĞůƅŝƐǌĞƌǀĞǌĞƚĞŬƐƚď
x ƚĄƌƐĂĚĂůŵŝƐǌĞƌǌƅĚĠƐŵĞŐǀĂůſƐƵůĄƐĄƚƐĞŐşƚƅ͕ƂƐǌƚƂŶǌƅ
ƐǌĂŬŵĂŝĠƐƚĄƌƐĂĚĂůŵŝŵƾŚĞůǇĞŬ͕ĨſƌƵŵŽŬĞƌƅƐşƚĠƐe
x Ă<ĞǌĞůĠƐŝƚĞƌǀϭϭϲ͘ŽůĚĂůĄŶŬĞǌĚƅĚƅϲ͘Ɛǌ͘ƚĄďůĄǌĂƚďĂŶ
ũĞůƂůƚƐǌĞƌĞƉůƅŬĚŝĨĨĞƌĞŶĐŝĄůƚ͕ĠƌŝŶƚĞƚƚƐĠŐƐǌĞƌŝŶƚŝďĞǀoŶĄƐĂĂŬƂǀĞƚŬĞǌƅĚŽŬƵŵĞŶƚƵŵŽŬ-ƚĞƌǀĞŬǀĠůĞŵĠŶǇĞǌĠƐŝ
ĞůũĄƌĄƐĄďĂ͗<dĨĞůƺůǀŝǌƐŐĄůĂƚ͖'ŽŶĚŶŽŬƐĄŐĠǀĞƐũĞůĞŶƚĠͲ
se; BOR-s/<dŽŬĂũ-Hegyalja Nemzeti Program; B-A-Z
ŵĞŐǇĞdĞƌƺůĞƚĨĞũůĞƐǌƚĠƐŝ^ƚƌĂƚĠŐŝĂŝĠƐKƉĞƌĂƚşǀWƌŽŐƌĂŵ͖
ƚĠƌƐĠŐĞƚĠƌŝŶƚƅdƌd͖ĂǌŽƌƐǌĄŐŽƐ͕ǀĂŐǇĂǀŝůĄŐƂƌƂŬƐĠŐŝ
ƚĞƌƺůĞƚĞƚĠƌŝŶƚƅƚĠƌƐĠŐŝƐǌŝůĄƌĚĄƐǀĄŶǇďĄŶǇĄƐǌĂƚŝ͕ĠƉşƚƅͲ
anyag-ŝƉĂƌŝ͕ĂŐŐƌĞŐĄƚƵŵ-ŝƉĂƌŝ͕ƌŝƚŬĂĨƂůĚĨĠŵ-ŬƵƚĂƚĄƐŝ͕
ďĄŶǇĄƐǌĂƚŝƐƚƌĂƚĠŐŝĄŬ͕ƺǌĞŵŝƚĞƌǀĞŬ͖ĂƚƂƌƚĠŶĞƚŝƚĄũƚĞƌƺͲ
ůĞƚĠƚĠƌŝŶƚƅ>ZƐǌĞƌǀĞǌĞƚĞŬ,ĞůǇŝsŝĚĠŬĨĞũůĞƐǌƚĠƐŝ
^ƚƌĂƚĠŐŝĄŝ͖ũĞůĞŶƚƅƐŚĂƚĄƐǀŝǌƐŐĄůĂƚŽŬ͖/d^-ek.

x ZĄŬſĐǌŝĞŵůĠŬƉůĂŬĞƚƚŬŝŚĞůǇĞǌĠƐĞĂǌ
ĠƌŝŶƚĞƚƚŚĞůǇƐǌşneken
x ZĄŬſĐǌŝƚƷƌĂƷƚǀŽŶĂůĂŬŬŝĂůĂŬşƚĄƐĂ
x ƂƌƂŬƐĠŐ-ĞůĞŵĞŬĨĞůũƵƚƚĂƚĄƐĂĂǌ
UNESCO szellemi kulturĄůŝƐƂƌƂŬƐĠŐ
ŶĞŵǌĞƚŝũĞŐǇǌĠŬĠƌĞ ;ĞƌĚƅďĠŶǇĞŝďŽdŶĄrƚĄŶĐ͕ƚĄůůǇĂŝĨĄŬůǇĄƐƚĄƌƐƵůĂƚŚĂŐǇoŵĄŶǇĂ͕ĂŬĂƌĄĐƐonyi ostyaŚŽƌĚĄƐŶĠpszoŬĄƐĂ͕ĂƚĄůůǇĂŝƐǌĞŶƚsĞŶĐĞů-napi
tempůŽŵďƷĐƐƷͿ
x ĂƚƂƌƚĠŶĞůŵŝďŽƌǀŝĚĠŬƌĞǀŽŶĂƚŬŽǌſ
ismereteknek hangƐƷůǇĄŶĂŬŶƂǀĞůĠƐĞĂ
ƚĂŶşƚſ- ĠƐƚĂŶĄrŬĠƉǌĠƐďĞŶ

/EdDNY,>MZAT,
MONITORING

x ĂǀŝůĄŐƂƌƂŬƐĠŐŝŐŽŶĚŶŽŬƐĄŐŝƐǌĞƌǀeǌĞƚďƅǀşƚĠƐĞ
x ŵŽŶŝƚŽƌŽǌĄƐŚŽǌƐǌƺŬƐĠŐĞƐĞƐǌŬƂǌďeƐǌĞƌǌĠƐĞŬ;ŵĠƌƅŵƾƐǌĞƌĞŬ͕ũĄƌŵƾvek,
ƐǌĄŵşƚſŐĠƉ͕ƐŽĨƚǁĂƌĞƐƚď͘Ϳ
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<dĞůƅşƌĄƐŽŬ
dD<PZ

;ŵĄƐĞůũĄƌĄƐŽŬďĂŶ͕ŚĞůǇŝĠƐŵĂŐĂƐĂďďũŽŐƐǌĂďĄůǇŽŬďĂ
ŝŶƚĞŐƌĄůǀĂǀĠŐƌĞŚĂũƚĂŶĚſͿ

<dĂũĄŶůĄƐŽŬ

>dK'dM<
&K'^͕
TURIZMUS

x ĂŵĞŐůĠǀƅŬĂƉĂĐŝƚĄƐŽŬĨĞůŚĂƐǌŶĄůĄƐĄǀĂůǀŝůĄŐƂƌƂŬƐĠŐŝ
ƚĞƌƺůĞƚŝdD͕ŬĠƐƅďďƐǌƺŬƐĠŐƐǌĞƌŝŶƚŬĂƉĂĐŝƚĄƐĠƉşƚĠƐ
x ƚƵƌŝƐǌƚŝŬĂŝĨĞũůĞƐǌƚĠƐŝƐƚƌĂƚĠŐŝĂĠƐƉƌŽŐƌĂŵŬŝĚŽůŐŽǌĄƐĂ
ĂdŽŬĂũŝŽƌǀŝĚĠŬdĞƌƺůĞƚĨĞũůĞƐǌƚĠƐŝdĂŶĄĐĐƐĂů
x ƚĠƌƐĠŐŝŬĞƌĞƐůĞƚ-ŬşŶĄůĂƚŝǀŝƐǌŽŶǇŽŬĨĞůƚĠƌŬĠƉĞǌĠƐĞ;<ĂsƐĂ͕hŶŐǀĄƌ͕DƵŶŬĄĐƐ͕^ǌĂƚŵĄƌŶĠŵĞƚŝ͕ĞďƌĞĐĞŶ͕EǇşreŐǇŚĄǌĂ͕DŝƐŬŽůĐͿ
x ĞůĨĞůĞĚĞƚƚ;ŝůůĞƚǀĞŝƐŵĞƌƚ͕ĚĞĨĞůŶĞŵŚĂƐǌŶĄůƚͿƌĠŐŝ
ŵŽŶĚĄŬ͕ŵĞƐĠŬ͕ůĞŐĞŶĚĄŬ͕ŚşƌĞƐĞŵďĞƌĞŬƚƂƌƚĠŶĞƚĞŝŶĞŬ
ĨĞůĞůĞǀĞŶşƚĠƐĞĠƐĨĞůĚŽůŐŽǌĄƐĂ
x ƷũŬŽŵƉůĞǆdŽŬĂũ-,ĞŐǇĂůũĂƚƂƌƚĠŶĞƚŝďŽƌǀŝĚĠŬŚŽŶůĂƉ
ůĠƚƌĞŚŽǌĄƐĂĂddd-ŚĞǌŬĂƉĐƐŽůſĚǀĂ
x ƐǌĄůůĄƐĨĠƌƅŚĞůǇ-ŬĂƉĂĐŝƚĄƐĚŝĨĨĞƌĞŶĐŝĄůƚĨĞũůĞƐǌƚĠƐĞŵĞgůĠǀƅĠƌƚĠŬĞƐĠƉƺůĞƚ-ĄůůŽŵĄŶǇŚĂƐǌŶŽƐşƚĄƐĄǀĂů
x ĂǀĂƐƷƚĄůůŽŵĄƐŽŬĂƚĠƌƐĠŐŬƵůƚƵƌĄůŝƐ͕ƂƌƂŬƐĠŐŝĠƐƚuƌŝƐǌƚŝŬĂŝũĞůĞŶƚƅƐĠŐĠŚĞǌŵĠůƚſĨƵŶŬĐŝŽŶĄůŝƐ-ĠƉşƚĠƐǌĞƚŝƚĄũĠƉşƚĠƐǌĞƚŝĨĞůĠƌƚĠŬĞůĠƐĞ͕ĂƚĠƌƐĠŐŝƚƵƌŝƐǌƚŝŬĂŝŬƂǌůĞŬeĚĠƐŝ-lŽŐŝƐǌƚŝŬĂŝƌĞŶĚƐǌĞƌĞŬŬĞůǀĂůſŬŝƐǌŽůŐĄůĄƐĨĞůƚĠƚĞůĞiŶĞŬĠƐƚĄũĠŬŽǌƚĂƚĄƐŝƌĞŶĚƐǌĞƌĠŶĞŬŵĞŐƚĞƌĞŵƚĠƐĞ
x a ŚĞůǇŝƂƐƐǌĞŬƂƚƅƵƚĂŬŵŝŶƅƐĠŐĠŶĞŬũĂǀşƚĄƐĂĂŬĞƌĠkƉĄƌƷƚ-ŚĄůſǌĂƚŝŐĠŶǇĞŝƌĞƚĞŬŝŶƚĞƚƚĞů
x 3-ϰƺƚĞŵďĞŶĂǌĞŐĠƐǌƚĠƌƐĠŐƌĞŵĞŐƚĞƌǀĞǌĞŶĚƅĂ80120 km-ŶǇŝŝŶƚĞŐƌĄůƚŬĞƌĠŬƉĄƌƷƚ-ŚĄůſǌĂƚ
x ĂďŽĚƌŽŐŝǀşǌŝƚƵƌŝǌŵƵƐŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƷƌĄũĄŶĂŬĨĞũůĞƐǌƚĠƐĞ
x ĂŬƂǌůĞŬĞĚĠƐŝĨŽůǇŽƐſŬďĂŶŵĞŐũĞůĞŶƅſƌŝĄƐƉůĂŬĄƚŽŬĠƐ
ŬƺůƂŶĨĠůĞƌĞŬůĄŵŽŬĞůŚĞůǇĞǌĠƐĠŶĞŬŬŽƌůĄƚŽǌĄƐĂ
x sŝůĄŐƂƌƂŬƐĠŐŝůĄƚŽŐĂƚſŬƂǌƉŽŶƚĠƐŬŝƌĞŶĚĞůƚƐĠŐĞŬŚĄůſͲ
ǌĂƚĄŶĂŬͬůĄƚŽŐĂƚſŬƂǌƉŽŶƚ-ŚĄůſǌĂƚŵƾĞŵůĠŬĠƉƺletben
x ŝŶŶŽǀĂƚşǀƚĞƌŵĠŬĞŬĠƐƐǌŽůŐĄůƚĂƚĄƐŽŬ͕ƚĞŵĂƚŝŬƵƐƵƚĂŬ͕
ƉƌŽŐƌĂŵŽŬĨĞũůĞƐǌƚĠƐĞ͕ƂƐǌƚƂŶǌĠƐĞ
x a ĐƐŽĚĂƌĂďďŝƐşƌŽŬ ;ŽĚƌŽŐŬĞƌĞƐǌƚƷƌ͕^ĄƚŽƌĂůũĂƷũŚĞůǇͿ͕
ƌŝƚƵĄůŝƐĨƺƌĚƅ͕ĨĞůƷũşƚŽƚƚǌƐŝŶĂŐſŐĄŬ͕ƚĞŵĞƚƅŬďĞŵƵƚĂƚĄͲ
ƐĂŵĞůůĞƚƚĂǀŝůĄŐŝĞŵůĠŬĞŬ;ŬĞƌĞƐŬĞĚƅŚĄǌĂŬ͕ĞŐǇŬŽƌŝ
ŝƐŬŽůĂĠƉƺůĞƚͿŵĞŐũĞůƂůĠƐĞ͕ďĞŵƵƚĂƚĄƐĂ͕ƚĞŵĂƚŝŬƵƐƉƌŽgƌĂŵƐǌĞƌǀĞǌĠƐĞ
x Tokaj-,ĞŐǇĂůũĄŶĂĨĂůƵƐŝǀĞŶĚĠŐĂƐǌƚĂů-ŚĄůſǌĂƚĨĞůĠƉşƚĠͲ
ƐĠŶĞŬƂƐǌƚƂŶǌĠƐĞ
x ĂǀŝůĄŐƂƌƂŬƐĠŐŝŚĞůǇƐǌşŶďĞŵƵƚĂƚĄƐĄƌĂƐǌŽůŐĄůſůĠƚeƐşƚŵĠŶǇĞŬĠƐĞƐǌŬƂǌƂŬǀĄůƚŽǌſŝŐĠŶǇĞŬŚĞǌŝŐĂǌşƚŽƚt bƅͲ
ǀşƚĠƐĞ͕ŬŽƌƐǌĞƌƾƐşƚĠƐĞ͕ƷũůĠƚĞƐşƚŵĠŶǇĞŬůĠƚƌĞŚŽǌĄƐ
x ǀĞŶĚĠŐĨŽŐĂĚĄƐŝŬƵůƚƷƌĂĞŵĞůĠƐĞ͕ĂůĂƉƐǌŝŶƚƾŶǇĞůǀƚuĚĄƐƐĂůƌĞŶĚĞůŬĞǌƅŬƐǌĄŵĄŶĂŬŶƂǀĞůĠƐĞ
x ĞŐǇƚŽǀĄďďŬĠƉǌĠƐŝƉƌŽŐƌĂŵŽƚŬŝĚŽůŐŽǌĄƐĂ͕ĂŵĞůǇĂ
ŬŽƌƐǌĞƌƾƂƌƂŬƐĠŐŐĂǌĚĄůŬŽĚĄƐ͕ĂůĄƚŽŐĂƚſŵĞŶĞĚǌƐŵĞŶƚ
ĠƐƚƵƌŝǌŵƵƐƐǌĞƌǀĞǌĠƐǀĂůĂŵŝŶƚĂƚĞƌƺůĞƚŝĠƐĄŐĂǌĂƚŝ
ĞŐǇƺƚƚŵƾŬƂĚĠƐĞŬŐĞŶĞƌĄůĄƐĂƚĞƌĠŶŶǇƷũƚĨƌŝƐƐŝƐŵĞƌĞƚeŬĞƚĂŐŽŶĚŶŽŬƐĄŐŵƵŶŬĂƚĄƌƐĂŝƐǌĄŵĄƌĂ
x dŽŬĂũŝDƷǌĞƵŵĨĞůƷũşƚĄƐĂ͕ǀŽŶǌĞƌƅŶƂǀĞůĠƐĞ͕ŝŶƚĞƌĂŬƚşǀ
ũĞůůĞŐĞƌƅƐşƚĠƐĞ͕ŵƷǌĞƵŵƉĞĚĂŐſŐŝĂŝŬşŶĄůĂƚŽŬďƅǀşƚĠƐĞ
x ŽŬƚĂƚĄƐŝ͕ŬĠƉǌĠƐŝ͕ŬƵůƚƵƌĄůŝƐŝŶƚĠǌŵĠŶǇĞŬŬƂǌƂƚƚŝĐƐĞƌĞ
programok (Comenius Program, Erasmus Program, kƂͲ
ǌƂƐŬƵƚĂƚĄƐŝƉƌŽŐƌĂŵŽŬƐƚď͘ͿĨĞũůĞƐǌƚĠƐĞ
5

x ĂůƵůŚĂƐǌŶŽƐşƚŽƚƚĂƚƚƌĂŬĐŝſŬǀŽŶǌĞƌeũĠŶĞŬŶƂǀĞůĠƐĞ;ĨƵŶŬĐŝſŐĂǌĚĂŐşƚĄƐ͕
ĄƌƵŬĂƉĐƐŽůĄƐ͕ďĞƌƵŚĄǌĄƐƐƚď͘Ϳ
x ŝŶƚĞŐƌĄůƚďŽƌ- ĠƐƚƵƌŝƐǌƚŝŬĂŝ marketing
ʹ ĂŵĞŶŶǇŝďĞŶĂǌŽƌƐǌĄŐŽƐ͕ƌĞŐŝŽŶĄůŝƐ
ĠƐƚĠƌƐĠŐŝƚƵƌŝƐǌƚŝŬĂŝƐǌĞƌǀĞǌĞƚŬŽŶǌŽrĐŝƵŵĄŶĂŬůĠƚƌĞŚŽǌĄƐĄŚŽǌƐǌƺŬƐĠŐĞƐ
x ĞŐǇĞĚŝŬƂǌůĞŬĞĚĠƐŝŝĚĠŶǇƐǌŽůŐĄůƚĂƚĄͲ
ƐŽŬ͗ŬŝƐďƵƐǌŽŬĞŐǇĠŶŝƉƌŽŐƌĂŵŽŬŚŽǌ͖
ũĄƌŵƾŬƂůĐƐƂŶǌĠƐ;ŬĞƌĠŬƉĄƌ͕ŬĞŶƵ͕ŬaũĂŬͿ͕ŚĠƚǀĠŐŝŶĂŐǇǀĄƌŽƐŝũĄƌĂtok (DebƌĞĐĞŶ͕EǇşƌĞŐǇŚĄǌĂ͕<ĂƐƐĂ͕DƵŶŬĄĐƐ͕
hŶŐǀĄƌ͕DŝƐŬŽůĐ͕^ǌĂƚŵĄƌŶĠŵĞƚŝ͕
EĂŐǇǀĄƌĂĚ͕ƵĚĂƉĞƐƚͿŝŶĚşƚĄƐĂ
x az ŽƌƐǌĄŐŽŶďĞůƺůŝĠƐďĞƵƚĂǌſǌĂƌĄndoklat ũŽďďŬŝŚĂƐǌŶĄůĄƐĂĠƌĚĞŬĠďĞŶĂ
ŬĞŐǇŚĞůǇĞŬĠƐĂƚĞŵƉůŽŵŽŬĨĞůŬĠƐǌşƚĠͲ
ƐĞĂǀĞŶĚĠŐĨŽŐĂĚĄƐƌĂ
x Tokaj-hegyaljai desztŝŶĄĐŝſƌĂũĞůůĞmǌƅ͕ŵŝŶƅƐşƚĞƚƚŬĠǌŵƾǀĞƐĂũĄŶĚĠŬƚĄrŐǇĂŬŬşŶĄůĂƚĄŶĂŬŬŝĚŽůŐŽǌĄƐĂ
x ĂŵƾŬƂĚƅĠƐƌĞŬƵůƚŝǀĄůƚďĄŶǇĄŬďeŵƵƚĂƚĄƐĂ͕ĂƚĠŵĄƌĂĠƉƺůƅƚĞŵĂƚŝŬƵƐ
ƵƚĂŬ͕ƉƌŽŐƌĂŵŽŬ͕ŝĚƅƵƚĂǌĄƐŽŬ- az
ĞŐǇĠďĨƂůĚƚĂŶŝĠƌƚĠŬĞŬĞƚŝƐďĞŵƵƚĂƚſ
ŐĞŽƚƵƌŝǌŵƵƐĨĞũůĞƐǌƚĠƐĞ
x ŐǇſŐǇŚĞůǇĞŬƐǌĄŵĄŶĂŬŶƂǀĞůĠƐĞĠƐĂ
ǀŝŶŽƚĞƌĄƉŝĄƐƐǌŽůŐĄůƚĂƚĄƐŽŬ ŬŝĠƉşƚĠƐĞ
x ĂDĂŐǇĂƌŽƌƐǌĄŐŽŶƅƐŚŽŶŽƐ͕ŝůůĞƚǀĞ
ŚĂŐǇŽŵĄŶǇŽƐĄůůĂƚŽŬĠƐŶƂǀĠŶǇĞŬƚeŶǇĠƐǌƚĠƐĠŶĞŬŝůůĞƚǀĞƚĞƌŵĞƐǌƚĠƐĠŶĞŬ͕
ǀĂůĂŵŝŶƚĞǌĞŬǀĞŶĚĠŐůĄƚĄƐďĂŶǀĂůſ
ĨĞůŚĂƐǌŶĄůĄƐĄŶĂŬƂƐǌƚƂŶǌĠƐĞ
x ƐǌƅůĠƐǌĞƚŝ-ďŽƌĄƐǌĂƚŝ͕ƂƌƂŬƐĠŐŐĂǌĚĄlŬŽĚĄƐŝƚĄƌŐǇƷ͕DĂŐǇĂƌŽƌƐǌĄŐŵƵůƚŝŬƵlƚƵƌĄůŝƐŐǇƂŬĞƌĞŝǀĞůĨŽŐůĂůŬŽǌſƌĞŶĚĞzǀĠŶǇĞŬdŽŬĂũ-,ĞŐǇĂůũĄƌĂĐƐĄďşƚĄƐĂ͕
ŝůǇĞŶŬŽŶĨĞƌĞŶĐŝĄŬƐǌĞƌǀĞǌĠƐĞ
x ƚƵƌŝƐǌƚŝŬĂŝĠƐǀĞŶĚĠŐůĄƚſŬĠƉǌĠƐŬĞƌeƚĠďĞŶĂǌŝƚƚƚĂŶƵůſŚĂůůŐĂƚſŬƐǌĄŵĄƌĂ
ƐƉĞĐŝĄůŝƐŚĞůǇŝƐŵĞƌĞƚŝĠƐŚĞůǇƚƂƌƚĠŶĞƚŝ
ŬƵƌǌƵƐŽŬƚĂƌƚĄƐĂ
x ŬƂƌŶǇĞǌĞƚŝŶĞǀĞůĠƐ͕ƐǌĞŵůĠůĞƚĨŽƌŵĄͲ
ůĄƐŵĞŐũĞůĞŶşƚĠƐĞĂǀŝůĄŐŚĄůſŶ͗ĂǀŝůĄgƂƌƂŬƐĠŐŝŚĞůǇƐǌşŶŶĞůŬĂƉĐƐŽůĂƚŽƐŬƂrŶǇĞǌĞƚŝŝŶĨŽƌŵĄĐŝſŬ͕ŵƷůƚʹ jelen ʹ ũƂǀƅ
ŽŬƚĂƚĄƐŝƐĞŐĠĚĂŶǇĂŐŽŬ͕ŬĠƉĂƌĐŚşǀƵŵ͕
ŝŶƚĞƌĂŬƚşǀĨĞůƺůĞƚ;ŚŽŶůĂƉ͕ĨĂĐĞďŽŽŬ͕
stb.)
x ĞŐǇŚĄǌŝ͕ ŚĞůǇƚƂƌƚĠŶĞƚŝĠƐƚƵƌŝƐǌƚŝŬĂŝ
ŝƐŵĞƌĞƚĞŬŽŬƚĂƚĄƐĂĂǌĂƌĄŶĚŽŬŚĞůǇeŬĞŶĚŽůŐŽǌſŬƐǌĄŵĄƌĂ
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jogszabáLyMódosÍtás

A fenti intézkedések teljesítése – a végrehajtó szervezet döntése függvényében – járhat jogszabály-módosítással, a KET közvetlen jogszabályi változást szorgalmazó javaslatai az alábbiak:

• 2009. évi XXXVii. törvény az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról: módosítása
a magas minőséget adó területek visszatelepítése és a fáslegelők visszaállítása érdekében (csereerdő-telepítési kötelezettség enyhítése KEé megőrzése érdekében)
• 1996. évi XXi. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről: amennyiben a megyei terv
kompetenciája nem elegendő, Tokaj Hegyalja területrendezési szempontból kiemelt térséggé
nyilvánítása, törvénnyel elfogadott területrendezési terv készítése
• 1993. évi XLViii. törvény a bányászatról: MÜT követelményeinek bővítése, folyamatos rekultiváció számon kérhetőségének biztosítása
• 83/2014. (iii. 14.) Korm. rendelet a nagyvízi mederkezelési terv készítéséről: módosítása tekintettel a világörökségi szempontok érvényesítésére
• 315/2011. (Xii. 27.) Korm. rendelet a világörökségi kezelési tervről, a világörökségi komplex
hatásvizsgálati dokumentációról és a világörökségi várományos helyszínekről: a térítésmentes
adatszolgáltatásra kötelezendők és véleményezésre jogosultak körének bővítése
• 5/2012. (ii. 7.) NEfMi rendelet a tokaj-hegyaljai történelmi borvidék történeti tájjá nyilvánításáról: kiegészítése a védelem tárgyával, azaz az attribútum csoportokkal
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rÖVidÍtéseK

ANP
ANPI
áROP
BAZMKH
BAZM ÖNK
COM
EFOP
éMIKTVF
éMOP
EMVA
EOV
ERA
ERFA
EsZA
ETC

FM
FÖMI
FVM
HV
ICMM

IKOP
ITB
GINOP
KAP
KEé
KEHOP
KET
KKK
KÖFOP
KÖkH
KsH
KvVM
LEADER

MAD

MBFH
MBsZ
MePAR
MJT
MK
MÜT
MTéT
NEFMI
NéBIH
NFFT
OEM bor
OFJ bor
OGY
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Aggteleki Nemzeti Park
Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság
államreform Operatív Program
Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Kormányhivatal
Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Önkormányzat
World Heritage Committee (Világörökség Bizottság)
Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program
észak-Magyarországi Környezet és Természetvédelmi Felügyelőség
észak-Magyarországi Operatív Program (2007-2013)
Európai Vidékfejlesztési Mezőgazdasági Alap
Egységes Országos Vetület
European Research Area (Európai Kutatási Övezet)
Európai Regionális Fejlesztési Alap
Európai szociális Alap
European Travel Commission (Európai Turisztikai Bizottság - európai turisztikai
marketingszervezet)
Földművelésügyi Minisztérium
Földmérési és Távérzékelési Intézet
Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (korábbi elnevezés)
Helyi Védelem
International Council on Mining and Metals (Bányászat és Fémipar Nemzetközi Tanács)
Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program
Integrált Területi Beruházás
Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program
Közös Agrár Politika
Kiemelkedő Egyetemes érték
Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program
Kezelési Terv
Kezelési Kézikönyv
Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program
Közös Önkormányzati Hivatal
Központi statisztikai Hivatal
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (korábbi)
Liaison Entre Actions pour le Developpement de l’Economie Rurale (Közösségi kezdeményezés a vidéki gazdaság fejlesztéséért)
Megalapozó Dokumentáció (Világörökségi Kezelési Terv helyzetfeltáró és
elemző munkarésze)
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
Magyar Bányászati szövetség
Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer
Műemléki Jelentőségű Terület
Műemléki Környezet
Műszaki üzemterv
Magas Természeti értékű Terület
Nemzeti Erőforrás Miniszter
Nemzeti élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Nemzeti Fentartható Fejlődési Tanács
Oltalom alatt álló eredet-megjelöléssel ellátott bor
Oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott bor
Országgyűlés
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OTéK

OTrT
REVPAR

sAC
sKHU

sPA
TBHT
TsZBK
T-B TK
TDM
TG
TBFT
THPI
THTBK
THVE
TK
TOP
TT
TTHE
TTT
UNEsCO

UNWTO
VM
VÖ
VP
VTT
WHC
WTTC
ZTK
ZTsZ

Országos Településrendezési és építési Követelményekről szóló (253/1997.
(XII.20.) Korm.rendelet
Országos Területrendezési Terv
Turisztikai mutató, a kereskedelmi szálláshelyek szobaár bevétel hatékonyságát jelzi
Natura 2000 területen belül Különleges Természetmegőrzési Terület
szlovákia - Magyarország Határon átnyúló Együttműködési Program
2014-2020
Natura 2000 területen belül Különleges Madárvédelmi Terület
Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsa
Tokaji Borvidék szőlészeti és Borászati Kutató Intézet
Tokaj-Bodrogzugi Tájvédelmi Körzet
Turisztikai Desztináció Menedzsment
Tájgondnokság
Tokaji Borvidék Területfejlesztési Tanácsra
Tokaj-Hegyalja Programiroda
Tokaj-Hegyalja történelmi borvidék kultúrtáj
Tokaj-hegyalja Világörökségi Egyesület
Tájvédelmi Körzet
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
Természetvédelmi terület
Tokaj-Hegyalja, Taktaköz, Hernád-völgye Idegenforgalmi és Kulturális Egyesület
Tokaj-Hegyalja Tudástár
United Nations Educational, scientiﬁc and Cultural Organization (Az Egyesült
Nemzetek Oktatási, Tudományos és Kulturális szervezete)
World Tourism Organization, nemzetközi turisztikai szervezet
Vidékfejlesztési Minisztérium (korábbi)
Világörökség
Vidékfejlesztési Program
Világörökségi Tervtanács
World Heritage Centre (Világörökségi Központ)
Nemzetközi turisztikai szervezet
Zempléni Tájvédelmi Körzet
Zempléni Településszövetség
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