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A háború tapasztalata… 

UNESCO Constitution (1946) 

UNESCO Alapokmány (részlet) 

 

That since wars begin in the minds of men,  

it is in the minds of men that the defences of  

peace must be constructed; 

 

mivel a háborúk az emberek tudatában keletkeznek, 

az emberek tudatában kell a békének védelmet 

emelni; 

 



That ignorance of each other’s ways and lives has 

been a common cause, throughout the history of 

mankind, of that suspicion and mistrust between the 

peoples of the world through which their differences 

have all too often broken into war; 

  

a történelem folyamán egymás nem ismerése volt a 

nemzetek közötti gyanakvás és bizalmatlanság 

szülőoka, miáltal nézeteltéréseik túl gyakran 

torkolltak háborúba; 



UNESCO Alapokmány (folyt) 

• A most véget ért, nagy és borzalmas 

háború azáltal vált lehetővé, hogy az 

emberi méltóság, egyenlőség és 

kölcsönös tisztelet demokratikus 

eszményét megtagadták, s helyükbe a 

tudatlanságot és előítéletet kihasználva az 

emberek és fajok közötti egyenlőtlenség 

tanát akarták állítani; 



az emberi méltóság megköveteli a kultúra 

széles körű terjesztését és azt, hogy az 

emberiséget igazságosságra, szabadságra 

és békére neveljék, és e téren valamennyi 

nemzetre a kölcsönös segítés és 

gondoskodás szellemében elvégzendő 

szent kötelességek hárulnak; 

the wide diffusion of culture, and the education of 

humanity for justice and liberty and peace are 

indispensable to the dignity of man and constitute 

a sacred duty which all the nations must fulfil in a 

spirit of mutual assistance and concern;  



• Az olyan béke, amely kizárólag a 

kormányok politikai és gazdasági 

jellegű megállapodásain alapul, nem 

hozhatja el a világ népeinek 

egyöntetű, tartós és őszinte 

összefogását, tehát a tartós alapokon 

nyugvó békét az emberiség szellemi 

és erkölcsi együttérzésére kell 

alapozni. That a peace based exclusively upon the political 

and economic arrangements of governments would not be a peace 

which could secure the unanimous, lasting and sincere support of 

the peoples of the world, and that the peace must therefore be 

founded, if it is not to fail, upon the intellectual and moral solidarity of 

mankind.  

 

 



By assuring the conservation and protection of the  

world’s inheritance of books, works of art  

and monuments of history and science, and 

recommending to the nations concerned the necessary 

international conventions; 

 

Biztosítja a könyvek, műalkotások, a történelem és a 

tudomány emlékei egyetemes örökségének 

megőrzését és védelmét, és az érintett nemzeteknek 

erre vonatkozóan nemzetközi megállapodásokat ajánl;  





UNESCO: az ENSZ Nevelésügyi, 

Tudományos és Kulturális szakosított 

szervezete 

• Szellemi és etikai műhely, referenciaközpont; 

• Normák, normatív erejű programok, standardok 

kidolgozása és ezekről való tájékoztatás; 

• a pluralizmus erősítése, a sokszínűség 

előmozdítása; 

• az interdiszciplináris probléma-megközelítés 

"népszerűsítése" a döntéshozók körében; 

• a regionális együttműködés erősítése; 

•  "gondolat-laboratóriumi" és világfórum típusú 

funkciók 



Tagállamok és társult tagok 

• 193 tagállam és 6 

társult tag 

• Magyarország 1948-

ban csatlakozott 

• USA, UK, Szingapúr 

kiléptek 1984-1985 

(vissza 1997/2003) 



Normatív szövegek 

• Deklaráció: egyetemes érvényű elvek és normák 
megfogalmazása – inkább amorális súly számít. 
(non-binding) 

• Ajánlás: elvek és normák megfogalmazása, 
mely alapján az egyes országok nemzeti 
szabályozást alakíthatnak ki; nem kell ratifikálni 
(non-binding) 

• Nemzetközi egyezmény: elveken és normákon 
túl konkrét szabályok megfogalmazása, melyek 
a csatlakozó államokra kötelezettségeket rónak, 
az abból nyert jogokkal pedig élhetnek. Hozzá 
csatlakozni/ratifikálni lehet.  



Általános 

Konferencia 

• Tagállamokból áll, 
kétévente 

• Országonként egy 
szavazat 

• Program és költségvetés 
2 évre, 5 évre és 
hosszabb távon 
stratégiák 

• Végrehajtó tanácsot 
választ és Főigazgatót 
nevez ki 

• Munkanyelvek: 
arab, kínai, 
angol, orosz, 
francia, spanyol  



Végrehajtó Tanács 

 

• 58 tagállam 

• Évente 2szer ülésezik 

• Főigazgatót javasol 

az Ált. Konf-nak 



UNESCO Nemzeti Bizottságok 

• Nemzeti szintű szerveződések a 

tagállamokban a kormányzati és nem-

kormányzati szervek UNESCO-val 

kapcsolatos munkájának 

összehangolására.  

 



 

A Titkárság 

• Főigazgató és 2,100 

nemzetközi 

köztisztviselő 170 

országból 

• 700an 58 központon 

kívüli irodában (főleg 

fejlődő országokban) 

 

 

 
Audrey Azoulay 

UNESCO főigazgató (2017-) 



UNESCO kulturális örökséggel kapcsolatos egyezményei 

 

1954: A kulturális javak védelme fegyveres konfliktus esetén  
Két Protokollja (1954 és 1999) – 127 Részes Állam 

1970: UNESCO-egyezmény a kulturális javak jogtalan 
behozatalának, kivitelének és tulajdona átruházásának 
megakadályozását és megelőzését célzó eszközökről – 131 
Részes Állam 

1972: A világ kulturális és természeti javainak védelméről 
szóló nemzetközi egyezmény - 192 Részes Állam 

2001: Egyezmény a víz alatti kulturális örökség védelméről – 55 
Részes Állam 

2003: A szellemi kulturális örökség megóvásáról szóló 
egyezmény – 170 Részes Állam  

2005: A kulturális kifejezések sokszínűségének védelméről 
és előmozdításáról szóló egyezmény – 143 Részes 
Állam 



Az „örökségesülés” és univerzalizálódása I. 

(diakronikus szemléletben) 

19. század   

Patrimoine (Pommier, 

Mérimée, Viollet-le-Duc) 

Épített örökség, műemlék… 

20. század   

- Nemzeti     

szint 

- Nemzetközi szint 

Néprajz, folklore 

Néprajz, folklore – európai 

paradigma: dokumentálás, 

tanulmányozás archiválás 

modell-

export 

„Nyugat”/„Észak” 

Athéni Karta (1931) 

UNESCO Alkotmány 

(1946) Hágai Egyezmény 

(1954) Világörökség 

Egyezmény (1972) … 

Jogalkotás: 

ÉLŐ ÖRÖKSÉG – 

Japán, Korea, (Afrika, 

Latin-Amerika) 

„Kelet”/„Dél” 

? 

nemzet 

modernizáció 



Az UNESCO kultúrafogalma - nemzetközi normatív trendek 

1. Kultúra és kultúrák…: antropológia fordulat a 80as évektől 

2. A kultúra fogalmának kibővülése 

 World Conference on Cultural Policies (Mexico City in 1982): 

 intangible kulturális kifejeződések a kulturális örökség kulcselemei 

3. A globalizáció kihívásai 

 Homogén tömegkultúra? Mi lesz a helyi, regionális, nemzeti 
hagyományokkal, gyakorlatokkal és a hozzájuk kötődő identitásokkal? 

4. A közösségi részvétel hangsúlya 

 Környezetvédelem terén: Convention on Biological Diversity (1992), Rio 
Declaration on Environment and Development (1992) World Summit on 
Sustainable Development (2002) 

 Világörökség Egyezmény: 5. C (2007) 

4. Kulturális sokszínűség 

 Our Creative Diversity (1998) 

 UNESCO Universal Declaration on Cultural Diversity (2001) 

 Egyezmény a szellemi kulturális örökség megőrzéséről (2003) 
 Egyezmény a kulturális kifejezések sokszínűségének védelméről és előmozdításáról 

(2005) 



 

 

A VILÁGÖRÖKSÉG EGYEZMÉNY 

SZÜLETÉSE 
EGYEZMÉNY 

 „A VILÁG  

KULTURÁLIS  

ÉS TERMÉSZETI  

ÖRÖKSÉGÉNEK  

VÉDELMÉRŐL”  



Világörökség 



Az „örökségesülés” és univerzalizálódása II: 

egy régi/új paradigma felé (?) 

20. század   21. század   

- Nemzeti     

szint 

- Nemzetközi szint 

modell-

export „Kelet”/„Dél” 

Mesterművek (2001-2005) 

SZKÖ Egyezmény (2003) 

…? 

Jogalkotás: 

„Nyugat”/„Észak” 

? 

(Tárgyi, monumentális örökség) 

ÉLŐ ÖRÖKSÉG 

Japán paradigma: 

folyamat, továbbadás 

Korea, (Afrika, Latin-

Amerika) 

Kultúra antropologikus 

felfogása 1980s-90s 



UNESCO Egyezmény a szellemi kulturális 

örökség megőrzéséről (2003)  

 

http://www.unesco.org/culture/en/masterpieces/ 





 

 A VILÁGÖRÖKSÉG EGYEZMÉNY 

SZÜLETÉSE  

 

• 1959 UNESCO KAMPÁNY  

 AZ ASSZUÁNI GÁT ÉPÍTÉSE 

 (EGYIPTOM, NÍLUS) MIATT  

 VÍZ ALÁ KERÜLŐ  

 ABU-SZIMBEL ÉS PHILAE  

 TEMPLOMAINAK  

 MEGMENTÉSÉRE 





http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/a/aa/Temple_Ramesses_II_Abu_Simbel.jpg


“Fő üzenet” 

 

A nemzetközi kampány rámutatott egy nemzetközi 
jogi eszköz szükségességére a kulturális 
örökség terén: 

- Vannak olyan kiemelkedő egyetemes értékű 
kulturális örökségi helyszínek, melyek 
továbbélése nem múlhat kizárólag azon az 
államon, amelynek a területén elhelyezkedik 

- Nemzeti és nemzetközi erőfeszítések 
kombinációja szükséges: együttműködés és 
szolidarítás 



Az egyezmény 1975-ben lépett hatályba, miután 
20 állam ratifikálta (USA volt az első, Svájc a 20.) 

 

A Preambulumból: 

„tekintetbe véve, hogy a kulturális és természeti 
örökség bármely részének pusztulása vagy 
eltűnése súlyosan csorbítja a világ valamennyi 
nemzetének örökségét,” 

„tekintetbe véve, hogy a kulturális és természeti 
örökség védelme nemzeti szinten gyakran nem 
teljes tekintetbe véve az ehhez szükséges 
erőforrások léptékét, valamint amiatt, hogy azon 
ország gazdasági, tudományos, valamint műszaki 
erőforrásai, melynek területén a megmentendő 
vagyon található, gyakran nem egységesek 



 

A Preambulumból 

 

„tekintetbe véve, hogy bizonyos kulturális és 
természeti javakat kiemelkedő 
jelentőségüknél fogva az egész emberiség 
örökségének részeként kell megőrizni,” 

 

„tekintetbe véve, hogy ezen javakat fenyegető 
új veszélyek széles köre és súlyossága miatt a 
kiemelkedő egyetemes értékű természeti és 
kulturális örökség megvédésében olyan 
kollektív segítségnyújtás biztosítása hárul a 
nemzetközi közösségre, mint egészre, mely 
bár nem helyettesíti az érdekelt állam 
tevékenységét, ahhoz hatékonyan 
hozzájárul,” 

 



A Világörökség egyezmény röviden 

= nemzetközi megállapodás ENSZ tagállamok között 

• Célja a KEÉ kulturális és természeti örökség 

védelmének, megóvásának, bemutatásának 

és a jövő nemzedékek számára való 

átadásának biztosítása (KEÉ meghatározása az 

egyezmény Működési Irányelveiben) 

 

• Meghatározza a Részes Államok 

kötelezettségeit a lehetséges helyszínek 

megőrzésében 

 

 



A Világörökség egyezmény röviden (folyt.) 

• Az egyezménnyel való csatlakozással minden állam 

kötelezettséget vállal arra, hogy megőrzi nem csak a 

területén található világörökségi helyszíneket, hanem 

nemzeti (kulturális és természeti) örökségét is. 

 

• A részes államok törekszenek arra, hogy a kulturális és 

természeti örökség megőrzését integrálják területi 

tervezési programjaikba, az örökség védelme, 

bemutatása érdekében szolgáló intézményeket hoznak 

létre; tudományos és műszaki kutatásokat folytatnak és 

olyan szakpolitikákat alakítanak ki, mely biztosítja, hogy 

a kulturális és természeti örökség funkciót nyer a 

közösség életében. 

 



4. cikkely:  
 
Jelen Egyezményben részes minden állam 
elismeri, hogy az 1. és 2. cikkekben 
megjelölt kulturális és természeti 
örökség kijelölésének, védelmének, 
megóvásának, bemutatásának és a 
jövő nemzedékek számára való 
átadása biztosításának elsődleges 
kötelezettsége arra az Államra hárul, 
amelynek területén található.  

 
 



Legfontosabb szereplők, fogalmak: 
 
- Világörökség Bizottság, (évente ülésezik), mely 

létrehozza és nyilvántartja a  
- Világörökségi Listát és a  
- Veszélyeztetett Világörökség Listáját, 
- a Részes Államok jelölhetnek saját 

Várományosi listájukról 
- Világörökségi Alap 
- Világörökség Központ (UNESCO, Párizs)  
 
Részes Államok Közgyűlése (kétévente) 
Részes Államok különböző jelentéstételi 

kötelezettségei (periodikus jelentések, 
bejelentési kötelezettségek reaktív 
monitorozás)  



Tanácsadó Testületek 

ICOMOS: International Council 

on Monuments and Sites 

Evaluation of all cultural and mixed 

nominations to the World Heritage List, 

and other duties (involved in studies, 

monitoring, SOCs, etc.) 
 

IUCN: World Conservation Union 

Evaluation of all natural and mixed 

nominations to the World Heritage List, 

and other duties… 
 

ICCROM: International Centre for 

the Study of the Preservation and 

Restoration of Cultural Property 

Promote the conservation of all types of 

cultural heritage worldwide through 

training, research, cooperation and 

advocacy 

Founded in Warsaw, 1965, HQ: Paris 

Founded in Fontainebleau, 1948; HQ: Gland 

Founded in New Delhi, 1959, HQ: Rome 



A Világörökségi Listára történő felvétel folyamata 
 
1.A Részes Állam felveszi a potenciális helyszínt ún. 

Várományosi Listájára. 
2.Részes Állam elkészíti a felterjesztési dokumentációt és 

benyújtja a VÖ Bizottság felé. 
3.A VÖB Titkársága formai szempontok alapján befogadja 

a felterjesztést és a dokumentációt megküldi a 
nemzetközi tanácsadó szervezeteknek (ICOMOS, IUCN) 
a dokumentáció és a helyszín 
véleményezésére,valamint a felvétellel kapcsolatos 
javaslat megfogalmazására. 

4.A tanácsadó szervezet jelentése, illetve javaslata 
alapján a Világörökség Bizottság éves ülésén dönt a 
felvételről.  
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A KEÉ 3 „pillére” 
 



A kiemelkedő, egyetemes érték 

elbírálásának kritériumai: 

 
(i) az emberi alkotószellem mesterműve 







A kiemelkedő, egyetemes érték 

elbírálásának kritériumai : 

 
(ii) az emberi értékek egymásra hatásának jelentős 

egymásra hatása eredménye egy bizonyos 

időszakon belül, egy adott kulturális régióban, az 

építészet vagy a technológia, a monumentális 

művészetek, a várostervezés vagy a tájkép 

tervezés területén [HATÁSOK] 





A kiemelkedő, egyetemes érték 

elbírálásának kritériumai : 

 
(iii) egy adott kulturális hagyomány vagy civilizáció 

egyedi vagy legalább kivételes bizonysága, mely 

lehet ma is élő vagy már letűnt [BIZONYSÁG] 







Ipari örökség 

Zollverein Coal Mine Industrial Complex in Essen, Germany 









A kiemelkedő, egyetemes érték 

elbírálásának kritériumai : 

 
(iv) kivételes példája egy épülettípusnak, építészeti 

vagy technológiai együttesnek vagy tájképnek, 

mely az emberi történelem jelentős állomásait 

vagy állomását illusztrálja [TIPOLÓGIA] 



 

 



A kiemelkedő, egyetemes érték 

elbírálásának kritériumai : 

 
(v) olyan kivételes példája egy hagyományos 

emberi településnek, földhasználatnak vagy 

tengerhasználatnak, mely reprezentál egy vagy 

több kultúrát, vagy ember és környezet 

egymásra hatása különösen akkor, amikor ez 

sérülékennyé vált visszafordíthatatlan változás 

eredményeként [FÖLDHASZNÁLAT] 



A kultúrtáj kategória (1992): az 

ember és természet közös alkotása 















Tokaji  
történelmi 

borvidék 
(2002) 

Tokaj 





A kiemelkedő, egyetemes érték 

elbírálásának kritériumai : 

 
(vi) közvetlenül összefüggésbe hozható 

eseményekkel vagy élő hagyományokkal, 

eszmékkel vagy hiedelmekkel, művészeti vagy 

irodalmi alkotásokkal melyek egyetemes 

jelentőségűek (ezt lehetőleg más kritériummal 

együtt) [ASSZOCIATÍV] 









A kiemelkedő, egyetemes érték 

elbírálásának kritériumai (I-X): 

 
(vii) különlegesen kiemelkedő természeti 

jelenséget vagy különleges természeti szépségű 

és esztétikai fontosságú területet foglal magába 





A kiemelkedő, egyetemes érték 

elbírálásának kritériumai (I-X): 

 
(viii) kivételes példái a föld történetének nagyobb 

állomásainak beleértve a földi élet jeleit, jelentős 

geológiai folyamatokat a földformák vagy 

jelentős geomorfikus vagy fiziográfiai 

tulajdonságok kialakulásában 





Aggtelek 

Az Aggteleki-karszt és a Szlovák-karszt barlangjai 
(1995, Szlovákiával közös helyszín) 
 
Természeti kategória 
Kritérium: (viii) 
(viii) - egy fontos, nagy földtörténei korszak megtestesítője,  
beleértve földünk kialakulásának és  
fejlődésének geológiai folyamatait 





A kiemelkedő, egyetemes érték 

elbírálásának kritériumai (I-X): 

 
(ix) kiemelkedő példái jelentős ökológiai és 

biológiai folyamatoknak a földi, édesvízi, 

tengerparti vagy tengeri ökoszisztémák és állati 

és növényi életközösségek kifejlődésében 





A kiemelkedő, egyetemes érték 

elbírálásának kritériumai (I-X): 

 
(x) a biológiai sokféleség in situ megőrzésének 

legfontosabb és legjelentősebb természeti 

helyszíne, beleértve a tudomány vagy megőrzés 

szempontjából kiemelkedő egyetemes értékű 

fenyegetett fajok megőrzését. 







Világörökség számokban 
 

 
193 Részes Állam 
 
1092  Vö helyszín (in 167 RÁban)   

   
   845 Kulturális 

   209 Természeti 

   38 vegyes 

54 Veszélyeztetett Vö. listán 

37 határon átívelő;  

2 törölt;  

http://whc.unesco.org/en/list/ 

http://whc.unesco.org/en/list/


Világörökségi helyszínek (2018) 

http://whc.unesco.org/en/list/ 

http://whc.unesco.org/en/list/


A listára vétel előnyei 

  

• Társadalmi, nemzetközi ismertség és 
elismertség 

• Erősebb védelem 

• Átfogó kezelési rendszer 

• Nemzetközi pénzügyi támogatások… 
(már akinek) 

• Szakmai segítségnyújtás és tanács 

• Turizmus 



Lista trendek 

 

http://whc.unesco.org/en/list/stat 

 

http://whc.unesco.org/en/list/stat
http://whc.unesco.org/en/list/stat


Monitoring 

Időszaki jelentéstétel  
Szisztematikus, tervezett, 6-évente, 

eddig 2 ciklus… 
 

Reaktív monitoring 

ad hoc, ha történik valami, arra reagál. 
Megőrzési állapotjelentés 



Mitől kell megvédeni a 

világörökséget? 
• Természeti katasztrófáktól… (földrengés, 

árvíz, stb.) …Klímaváltozás, 

• Emberi tevékenységtől 

– Fejlesztés (infrastruktúra, építkezés) 

– turizmus 

– Bányászat 

– urbanizáció 

– stb. 

https://whc.unesco.org/en/soc/ 

– Szándékos pusztítás 

 

https://whc.unesco.org/en/soc/
https://whc.unesco.org/en/soc/


Mit tehet az „UNESCO” 

• Világörökség Bizottság döntései 

– Veszélyeztetett világörökség listán lévő 

helyszínek (54) pl. 

https://whc.unesco.org/en/decisions/7180/ 

 

– Világörökség listán lévő helyszínek (1092) pl.  

https://whc.unesco.org/en/decisions/7244/ 

 

 

https://whc.unesco.org/en/decisions/7180/
https://whc.unesco.org/en/decisions/7180/
https://whc.unesco.org/en/decisions/7180/
https://whc.unesco.org/en/decisions/7244/
https://whc.unesco.org/en/decisions/7244/


Timbuktu, Mali, June-July 2012 (Ansar Dine) 



Nemzetközi együttműködési modellek 
(Pavone 2006) 

Tudományos 
világhumanizmus (Scientific 
world humanism) 

• A tudomány és a humanizmus 
univerzális vonzereje elősegíti 
egy globális világkultúra 
kialakulását (Julien Huxley) 

Funkcionalizmus 

• Megegyezés az igazságosság 
minimális közös elveiben 
pragmatikus alapon, tolerálva 
egymást együttműködnek 
alapvetően különböző kultúrák 

World Polity (Bartel-Bouchier, 2012; Meyer, 2003) 

• UNESCO bizonyos normák és értékek globális terjesztésének a 
motorja : globalizáció a nemzet-államokon keresztül olyan programok 
és társadalmi befektetések támogatásával, melyek a tudományt, 
kultúrát, oktatást és más közjavakat segítik.  

• Az államok és intézményeik a globális normák hatására cselekednek 
 



Köszönöm a figyelmet! 

soosgabor@hotmail.com 


