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Bemutatkozás, témaindító

1.Az előadás tartalma: Turizmus és műemlékvédelem összhang 
vagy ütközések ? 

2. Az új szabályok mennyire kondicionálták újra a viszonyt

Kihívások, remények

Mik a határok ? meddig feszíthetjük a 
műemlékvédők ,az engedélyező hatóság idegeit?

Trendi legyen , gazdaságilag is  fenntartható, 
de ne rombolja az értékeket .

Mi is rombolja az értékeket?



Ez lerombolta? 



Louvre  látogató  menedzsment



Drezdai Helyszín az  Unesco listán  2004



Drezda hídat épít. Ez romboló? 
Drezdát megfosztották a címtől,támogatásoktól.

(A híd kettéosztja a  völgyet.És a bizottságot: szavazás 14:5 Döntés levenni)   2009



Oman (VÖ 1994) volt az első ahol a címet 
visszavonták 2007

Oman's Arabian Oryx Sanctuary



Unesco cím kockázat
Budapest … hol a határ ?



Kétes győzelmek.
Egy új projekt győz ,örökségvédők veresége

Drezda elvesztette a 
világörökségi címét



A  másik oldal győzelme.
Műemlékvédelem győzelme? 

Megőrzött romok. 

Funkció nincs,

Vendég nincs

Profit nincs.



Gellért Garden KÖH győzelem és a jelen



Jó példák :Cella Septichora Pécs

https://www.google.hu/imgres?imgurl=http://www.pecsorokseg.hu/img_orokseg/vilagorokseg_pecs_forgo_6.jpg&imgrefurl=http://www.pecsorokseg.hu/&docid=U_tMh_-XZ7-GVM&tbnid=xYWtUYKFCxHgQM:&vet=10ahUKEwjkqZmRsKjTAhWEORQKHYFlADsQMwgkKAMwAw..i&w=758&h=328&client=firefox-b&bih=361&biw=820&q=p%C3%A9cs%20cella%20septichora&ved=0ahUKEwjkqZmRsKjTAhWEORQKHYFlADsQMwgkKAMwAw&iact=mrc&uact=8


További jó példák : Millenáris



Jó példák. Zsolnay Negyed



További jók: egyensúly ,összhang , szintézis



Még egy best practice: 
Népi építészet+ tradíció+ esemény : Skanzen Tanulsággal 



Tematikus utak sikeresélye :Duna-Limes Program

Forrás :Térkép Balogh Tamás szerkesztése



UNESCO lista esélyes várományos: a LIMES
Tematikus út a Duna mentén 

A (turisztikai hasznosítás) koncepció (2000 oldal) figyelembe veszi:

✓ a turizmus keresleti trendjeit

✓A korszerű –és Icomos Karta

összhangos- interpretáció kötelezőit

✓A gazdasági fenntarthatóságot

1987,1987,1996,1999 ,2000,2001,2002 

+ 15 ÉV után esély



Turizmus és műemlékvédelem.
Ellenségek vagy partnerek ? Ellentétesek-e a 
céljaik? 

Turizmus 

Cél:

Élmény (Élményszerű 
interpretáció)

Funkciók ( Szórakoztató tér: 
események. Konferenciaterem, 
Boltok, Vendéglátás)

Profit 

Műemlékvédelem

Cél : a kulturális örökség védelme, 
megőrzése, fenntartása, 
hasznosítása,  tudományos 
kutatása (ennek szabályozása) 



Elvek 

Turizmus

Cape town 2002

Agenda és Local agenda 2020

Műemlékvédelem

Kulturális turizmus karta 
Mexico 1999

Kulturális örökségek 
bemutatása (Karta) Quebec
2008

Az elvek szinte azonosak!
Fenntarthatóság, integrált fejlesztés, 
helyiek bevonása



Magyarország. A Turizmus Fejlesztési  Törvény 

KIEMELT ÁLLAMI TURISZTIKAI BERUHÁZÁSOK

4. Vagyonkezelői kijelölés

4. § (1) Az állam a kiemelt állami turisztikai beruházások megvalósítása 
céljából 100%-ban állami tulajdonban álló nonprofit gazdasági 
társaságokat létesít.

(3) A Kormány turisztikai térségeket, valamint a kiemelt állami turisztikai 
beruházások helyszínét …adott turisztikai térségben lévő, a rendeletben 
helyrajzi szám szerint megjelölt, 100%-ban az állam tulajdonában álló 
ingatlanokat a tulajdonosi jog gyakorlója, mint közfeladat ellátásához 
szükséges területet, ingyenesen, 30 éves időtartamra … az (1) bekezdés 
szerinti GT( vagyonkezelő) vagyonkezelésébe adja.



Beruházások az új  térségekben

5. § (1) A vagyonkezelő a vagyonkezelésében lévő ingatlanon turisztikai 
fejlesztési beruházásokat végez.

8. § (1) A vagyonkezelő által a vagyonkezelésében lévő ingatlanon … 
beruházási és fejlesztési, továbbá az ezekkel összefüggő beszerzési 
tevékenység ellátása nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű közfeladatnak minősül.

(7) E beruházásokkal összefüggésben

a) építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt nem kell beszerezni;

b) településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.



Összhang vagy káosz ? A jogi háttér adta 
szervezeti felállás értékelése

Turizmus

Tur. fejlesztési ( 2016 évi 156) TV= 
koncentráció a döntésekben , 
teljes hatáskör az irányító 
hatóságnál (MTÜ) az eljárás 
gyorsítása

Hatékonyság növekedés 

Az irányító felelőssége 
sokszorozódása

Lesz hozzá szakértelem ???

Műemlékvédelem
Műemlékvédelmi TV, VÖ tv. 

Kulturális Örökség TV 2001 (módosítva 2016)

39/2015. (III. 11.) Korm. R a régészeti örökség és 
a műemléki érték védelmével kapcsolatos 
szabályokról

496/2016. (XII. 28.) Korm.R a kulturális örökség 
védelmével kapcsolatos szabályokról

VÖ Tv a helyi gondnokságra túl nagy terhet rak 

Van hozzá szakértelem ? Segítség, szervezet 
kellene Pl. Tanácsadó szervezet



A fenntartható turizmusfejlesztés alapelvei
Magyarországon megvalósulóban?

Az új háttér esélyt ad ,de beváltásához kell még:

A 3 P ( a korszerű desztinációmanagement alapjai)

Pénz 

Partnerség 

És még egy P



Professzionalizmus

Szakmai segítség a döntésekhez !

Nem hagyni magára a döntéshozókat.

A döntéshozók igényeljék a szakmai tanácsadást.

Hogyan dönthetne jól egy 330 fős település önkormányzata 
mint ,Világörökségi gondnokság 10 millárdról ( Hollókő )



Szervezet:  jó megoldás Anglia, Skócia

National Trust
Örökségvédelmi  szervezet

Örökség megőrzése, hasznosítása.

Több százezer tag , több tizezer önkéntes 

A műemlékek védettek, nem idegeníthetők el, gazdasági előnyöket hoz.

Bevételek : tagbefizetések, állami támogatás, EU pályázatok, üzlet : 
bérleti díjak, vendéglátás, belépődíjak

Vezetése : bizottság, tanács :benne több tucat szervezet.



Források
▪ Getting cultural heritage to work for Europe

Europai Bizottság jelentése a kulturális örökségről Horizon 2020 Expert Group (2015)

▪ Toward a framework integrating authenticity and integrity in heritage tourism

Yifei Wang, Songshan Huang & Aise KyoungJin Kim 2015 Journal of Sustainable Tourism Kiadó Routledge

▪ Interjú Dobosyné Antal Anna és Ongjerth Richárd ,Kovács Dezső szakértőkkel 

Jogszabályok:

▪ A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól 2016. évi CLVI. törvény

▪ MTÜ feladatai  61/2017 III.20.Korm .Rendelet

▪ Kulturális  örökségvédelem Törvény (2001 évi LXIV. Módosítva 2016 XCIITv) 

▪ Törvény a Világörökségről 2011 évi LXXVII tv

▪ 315/2011. (XII. 27.) Korm. R. a világörökségi kezelési tervről, a világörökségi komplex 
hatásvizsgálati dokumentációról és a világörökségi várományos helyszínekről

▪ 39/2015. (III. 11.) Korm. R a régészeti örökség és a műemléki érték védelméről

▪ 496/2016. (XII. 28.) Korm.R a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról

▪ Icomos Kulturális Turizmus Karta1999

▪ Icomos Kulturális Turizmus Interpretáció Karta2008

▪ Capetown Nyilatkozat 2002

▪ UNWTO  Agenda 21



Köszönöm a figyelmet !

Dr. Karsai Árpád  

turisztikai tanácsadó Karsaiconsulting.hu (S.O.S BT)

Az UNESCO várományos Duna-Limes Program vezető turisztikai tervezője 

A Budapesti Gazdasági Egyetem és a Kodolányi János Főiskola óraadója

A TUTSZ alelnöke


