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Előzmények

• 1972 - UNESCO kihirdetette a világ kulturális és természeti 

örökségének védelméről szóló egyezményt

• A Világörökség Egyezményt eddig 193 ország írta alá. Ezek

közül 167 területén található 1121 világörökség helyszín

• Magyarország 1985-ben csatlakozott az Egyezményhez

• A Világörökségi kategóriák:

– Kulturális Világörökség (869 helyszín)

– Természeti Világörökség (213 helyszín)

– Vegyes Világörökség (39 helyszín)

• Veszélyeztetett Világörökség helyszínek

– 53 helyszín (fegyveres konfliktus, tűzvész, vulkánkitörés, föld-

csuszamlás, belvíz, tulajdonos-váltás, túlzott urbanizáció, stb.)

– 2 helyszín törölve



Előzmények

• A balatoni helyszín 3 lépésben került a várományos listára:

– Tihanyi-félsziget (1993) – természeti kategóriában,

– Tihanyi-félsziget, a Tapolcai-medence tanúhegyei és a Hévízi tó –

kultúrtáj kategóriában (2003)

– Balaton-felvidéki kultúrtáj (2015)

• Cél: A BFK legyen a következő magyar jelölt



Balaton-felvidéki Kultúrtáj



Balaton-felvidéki Kultúrtáj

• Kiemelkedő egyetemes érték igazolása

– Több millió éves földtörténeti múlt, vulkáni működés utóhatásai (pl.: 

gyógyhatású meleg-vizek) formálták

– Az ember az őskortól napjainkig a földfelszín adottságaihoz 

alkalmazkodva használta, formálta ezt a tájat – az ember és             

a természet közös alkotása nyomán vált kiemelkedő        

jelentőségű kultúrtájjá

• Világörökségi koncepció felülvizsgálata szükséges



BFK Világörökségi értéktár összeállítása

• GINOP 7.1.6-16 Világörökségi helyszínek fejlesztése projekt

• Mintegy 3 Mrd Ft támogatás a Balaton-felvidéki Kultúrtájnak

• BFK Világörökségi értéktár létrehozása

– Kiemelkedő természeti értékek

– Kiemelkedő geológiai és tájképi értékek

– Kiemelkedő kulturális értékek



BFK Világörökségi értéktár összeállítása

Természetvédelmi és geológiai értékek

• Érintett nemzetközi jelentőségű természetvédelmi területek 

(Natura 2000, Ramsari terület) települések szerinti bontásban

• Érintett országos jelentőségű védett természetvédelmi 

területek (nemzeti park, TT, TK) települések szerinti bontásban

• Érintett helyi szintű védelem alatt álló természetvédelmi 

területek települések szerinti bontásban

• Kiemelkedő geológiai, földtani értékek listája, települések 

szerinti bontásban

• Érintett ex-lege védett barlangok, források listája, települések 

szerinti bontásban

• A BFK területén előforduló állat és növényfajok listája



BFK Világörökségi értéktár összeállítása

Kulturális értékek



BFK Világörökségi értéktár összeállítása

Kulturális értékek

• Tájnevek, földrajzi nevek

• Régészeti lelőhelyek

• Romemlékek

• Építészeti értékek

• Néprajzi értékek

• Turisztikai attrakciók

• Település arculati kézikönyvek adatai

• Megyei értéktárak adatai

• Nemzeti Park adatai (egyedi tájértékek)

• Stb.



Feladatok összefoglalása

• Cél: a jelölt státusz elérése

• A BFK értéktára alapján a jelenlegi világörökségi koncepció 

(kiemelkedő egyetemes érték meghatározás, kultúrtáj

kategória) felülvizsgálata

• A jelenlegi területi lehatárolás áttekintése és javaslattétel a 

szükséges módosításokra (magterület, védőterület)

• Javaslattétel a jelölt státusz eléréséhez szükséges 

lépésekről (Gondokság, VKT előkészítése előny lehet?)
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