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Bevezető
Jelen tájékoztató célja a Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács (TBFT) által végzett tevékenységek
ismertetése a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés számára, a Tokaj-Hegyalján megvalósuló
fejlesztések aktuális helyzetének, a megtett intézkedések hatásának bemutatása révén. A Tokaj
Borvidék Fejlesztési Tanács legfőbb célja, hogy kellő szakértelemmel és helyi beágyazódással egy
központból kerüljön koordinálásra a Tokaj Borvidéket érintő fejlesztések összessége. A fejlesztések a
vidék kiemelt térségi, illetve világörökségi jellegére, valamint a BOR-VIDÉK Tokaj-Hegyalja Nemzeti
Programra épülnek.
A 1996. évi XXI. törvény értelmében a Tokaji borvidék térségében a TBFT látja el a térségi
területfejlesztési koncepció és program kidolgozását, és más közös területfejlesztési tevékenységet.
Ennek keretében a TBFT feladata a térség társadalmi, gazdasági helyzetének, környezeti állapotának,
adottságainak vizsgálata és értékelése, a Tokaji borvidéket érintő ágazati fejlesztési tervek és
programok véleményezése, továbbá a területfejlesztési tevékenység megvalósítása érdekében a
projektek előkészítése, az érintettek közötti együttműködés és kommunikáció erősítése. Ezen
feladatait a TBFT munkaszervezetén, a Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Kft-n keresztül látja el.

A Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nkft. által elvégzett feladatok –
tárgyidőszak: 2017. június – 2018. június
1. Területfejlesztési Koncepció és Program
Előzmények:
A Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Kft. 2017-ben befejezte a 218/2009. (X.6.) Kormányrendelet
előírásinak megfelelően a Tokaji borvidék területfejlesztési koncepciójának és programjának
elkészítését.
2016-ban elkészült és a Tanács által elfogadásra került a tervezési, programozási munkák
megalapozásaként szolgáló helyzetértékelő dokumentum, illetve a térség hosszú távú területfejlesztési
koncepciója. A térség középtávú területfejlesztési programjának társadalmi egyeztetése 2016
novemberében elkezdődött, az érintett szakhatóságok és egyéb térségi szereplők véleményének
beépítése 2017. év elején megtörtént, a Tanács 2017. februárjában elfogadta a dokumentumot.
Tárgyidőszakban elvégzett tevékenységek:
A területfejlesztési koncepció és program véglegesítéséhez a 2018/2009. (X.6.) és a 2/2005. (I.11.)
Kormányrendeletnek megfelelően társadalmi-gazdasági és környezeti hatásvizsgálatra volt szükség,
melyek elkészítése személyi változások és kapacitáshiány okán elhúzódott. A társadalmi-gazdasági
hatásvizsgálatot a munkaszervezet készítette el, a környezeti hatásvizsgálathoz külső szolgáltató
(Város-Teampannon Kft.) bevonására volt szükség. A két hatástanulmány társadalmasítása 2017.
novemberében lezárult, a társadalmasítás során visszaérkezett észrevételek releváns esetben
átvezetésre kerültek. A hatástanulmányokkal kiegészített területfejlesztési koncepciót és programot a
Tanács 2017. decemberében elfogadta, ezt követően benyújtásra került a területfejlesztés stratégiai
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tervezéséért felelős miniszteren keresztül, a Kormány részére jóváhagyásra. A közigazgatási egyeztetés
2018. év elején megkezdődött, a különböző minisztériumoktól érkezett észrevételek megválaszolását,
a releváns észrevételek átvezetését a munkaszervezet 2018. júniusában befejezte. A közigazgatási
egyeztetési folyamat lezárása ebben a hónapban várható.

Területfejlesztéshez kapcsolódó projekttevékenység:
A Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nkft. 2017-ben is ellátta a Tokaj-Hegyalja fejlesztését középtávon
meghatározó, hazai, európai uniós, vagy közvetlen brüsszeli forrásokból megvalósuló fejlesztési
projektek előkészítését, kidolgozását, pályázati folyamatának koordinálását, az alábbiak szerint:

2. A településfejlesztést és helyi gazdaságélénkítést célzó települési programok
A projekt összköltsége: 1 Mrd Ft - hazai forrás
A projekt időbeli ütemezése: 2016 – 2018 nyara
Előzmények:
A Kormány a Világörökség részét képező tokaj-hegyaljai borvidékhez tartozó települések fejlesztése
érdekében egy milliárd forint fejlesztési támogatást nyújt a borvidék valamennyi települése számára
(a 1493/2016. (IX. 15.) és a 1799/2016. (XII.20.) Korm. határozatnak megfelelően). A támogatási
szerződés megkötésére 2016 végén került sor.
A fejlesztési projektcsomag egyes települési szintű elemeinek összegyűjtésére, meghatározására az
önkormányzatokkal történő többkörös egyeztetési folyamat eredményeként került sor. A projektek
szakmai tartalmának megvalósítása a 27 települési önkormányzat feladata. A koordinációs szakmai
feladatokat a Széchenyi Programiroda Nkft. végzi a Miniszterelnökséggel.
Tárgyidőszakban:
A munkaszervezet folyamatos kapcsolatot tartott a Széchenyi Programirodával, a projekt végrehajtását
gátló, akadályozó tényezőket feltérképezte, segítséget nyújtott ezek felszámolásában. Segítséget
nyújtott az önkormányzatokkal való kapcsolattartásban, és releváns esetben véleményezte a projekt
szakmai tartalmát.
A Széchenyi Programiroda Nkft. 2017. januárjában szakmai konzultációra hívta az önkormányzatok
képviselőit a Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Kft. irodájába, ahol részletesen átbeszélték az
egyes projektek megvalósításával kapcsolatban felmerülő feladatokat, problémákat. 2018. június
végéig a legtöbb településen befejeződik a projektek fizikai megvalósulása.
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3. Turizmusfejlesztési projektek
Előzmények:
A Kormány a 1092/2017. (II.21.). Korm. határozattal kiemelt turisztikai fejlesztési térséggé nyilvánította
a Tokaji borvidéket (Tokaj, Felső-Tiszta és Nyírség kiemelt turisztikai fejlesztési térségen belül), és
meghatározta a térségben megvalósítandó egyes fejlesztésekhez rendelt forrásokat.
Tárgyidőszakban a Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nkft. egyfajta kapcsolatteremtő és szakmai
asszisztencia szerephez jutott az Magyar Turisztikai Ügynökség és a turisztikai projekteket megvalósító
önkormányzatok, térségi szereplők között, illetve koordinációs feladatokban vett részt.

3.1.

Tokaj Borvidék világörökségi helyszíneinek fejlesztése

A projekt összköltsége és forrása: 3,4 Mrd Ft uniós forrás (GINOP)
A projekt időbeli ütemezése: 2018. február - 2020. június
Előzmények:
A turisztikai Korm. határozatban nevesített projektek közül a 2017-es évben kiemelt szerepet kapott a
világörökségi helyszínek fejlesztésére vonatkozó támogatási kérelem előkészítése és benyújtása.
A GINOP-7.1.6-16 kódszámú pályázat 2016 októberében jelent meg, a pályázat keretében elnyerhető
3,4 Mrd Ft keretösszeg által támogatható a Tokaji borvidék világörökségi terület fejlesztése. A
világörökségi pályázat konzorciumi együttműködés keretei között nyújtható be, a konzorcium vezetője
a világörökségi gondnokság ellátásával megbízott Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Kft. A pályázat
előkészítése 2016-ban kezdődött meg.
Tárgyidőszakban:
A pályázati dokumentációkat a 12 konzorciumi partner együttműködésének köszönhetően 2017.
szeptember 19-én benyújtotta a munkaszervezet, októberben teljesítette a hiánypótlást. A konzorcium
összetétele igen változatos: önkormányzatok, civil szervezetek, egyházak és nonprofit kft-ék alkotják.
A támogatói döntés 2017. december 29-én született meg. A támogatási szerződés megkötése 2018.
februárjában megtörtént.
Az előkészítés során a felhívásra benyújtható projektlehetőségekről folyamatos egyeztetések zajlottak
a konzorciumvezető Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nkft., az operatív programot koordináló
Nemzetgazdasági Minisztérium, a Miniszterelnökség Kulturális Örökségvédelemért Felelős Helyettes
Államtitkárság, a kötelező konzorciumi partnerként bevonandó Magyar Turisztikai Ügynökség és a
lehetséges konzorciumi tagok között. A támogatási szerződés megkötése után is folytatódni fog a
szoros együttműködés a konzorciumi partnerek között.
A projekt keretében megvalósuló fejlesztések:
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Projekt helyszín

Projekt Partner

A fejlesztés tartalma

7.

Tolcsva

Grand Tokaj Zrt.

Rákóczi kastély homlokzatának felújítása, 160,9
illetve földszinti termek felújítása, és itt
egy kiállítás kialakítása és a kastélykert
megújítása

8.

Tolcsva

A muzeális borkészletet őrző pincék 29,5
előterének (kert) homlokzat felújítása,
park kialakítása

9.

Sátoraljaújhely

Nemzeti
Agrárkutatási és
Innovációs
Kutatóintézet
(NAIK)
Sátoraljaújhely
város
önkormányzata

1.

2.

3.
4.

5.

6.

Megítélt
támogatás
(M Ft)
Tokaj
Tokaj
város • Belváros rekonstrukció (19 homlokzat 1000
önkormányzata
C2 Dózsa György út -Rákóczi út
felújítása, légkábelek eltüntetése stb.),
ún. Felső főtér kialakítása,
• Bodrog parti sétány kialakítása,
• interaktív kiállítás létrehozása a
látogatóközpontban (Tourinform Iroda
épülete)
Bodrogkeresztúr Bodrogkeresztúr A római katolikus templom felújítása és 513,7
római katolikus kiállítás létrehozása a templomban
plébánia
Bodrogkeresztúr Keresztír
Az egykori rabbiház felújítása (fűtés 24,9
Alapítvány
korszerűsítés, homlokzat felújítás stb.)
Tarcal
Tokaji
A Szüretelőház felújítása, fogadótér 242,9
Kutatóintézet
kialakítás, külső homlokzat felújítás,
Szőlészeti
funkcióbővítés
Borászati Kutató
Nonprofit Kft
Tállya
Magyarországi
Kossuth Lajos keresztelő templomának 80
Evangélikus
felújítása Tállya nagyközségben
Egyház
Tállya
Tállya
község Mailloth kastélyban interaktív kiállítás 127,7
önkormányzata megvalósítása, illetve a kastélykert
rekonstrukciója

10. Mád

Az Ungvári pincesor funkcióbővítő 277,9
megújítása, piknik tér kialakítása,
szabadtéri színpad kialakítása stb.

Mád
község Sichermann házban egy interaktív kiállítás 439,8
önkormányzata megvalósítása, a történelmi főutca
megújítása a Borsay kert bevonásával
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11. 10 helyszín

TBFT

10 helyszínre a Tokaj Világörökségi 376,9
Borvidék egészét 3D-s grafikával, 4 szín
nyomással megjelenítő turisztikai célú
információs táblát telepít. Az információs
táblához telefonos applikáció, hangos
túravezetés készül, amely a világörökségi
helyszínre, objektumhoz érkező turisták
eligazítását,
tájékoztatását
hivatott
szolgálni; imázsfilm, könyv készítése;
ellátjuk a menedzsment és különböző
szakértői szolgáltatásokat

12.

MTÜ

projekt előkészítés, kötelező nyilvánosság, 125,7
szakértői szolgáltatások

3.2.

Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Program

Előzmények:
2017. októberében elindult a Kisfaludy Program, mely során három konstrukció keretében (panziók
fejlesztése, szállodafejlesztés, új szálláshelyek – panzió és szállodai – létesítése) volt lehetőség
támogatási kérelmek beadására 2018. márciusig. Tokaj, Felső-Tisza és Nyírség kiemelt turisztikai
fejlesztési térség nyújthatott be először pályázatok az országban.
Tárgyidőszakban:
A Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nkft. területfejlesztési feladatainak ellátása érdekében részt vett a
Kisfaludy Program, a borvidéket érintő pályázatok előkészítési és projektmenedzsment
tevékenységeiben, a segítségre szoruló önkormányzatok és vállalkozások számára. A pályázat
előkészítő és projektmenedzsment tevékenységet a munkaszervezet az önkormányzatok részére
ingyenesen végezte. A munkaszervezet a kiírás lezártáig, és azt követően, a projektek
megvalósításának idején is konzultatív kapcsolatot biztosít az ügyfelek részére. A munkaszervezet
2017. év végéig 3 pályázónak nyújtott segítséget az előkészítési feladatok elvégzésében. A Tokaji
borvidékről összesen 146 db pályázat került benyújtásra, mintegy 43,7 Mrd Ft értékben.

3.3.

Kerékpárút

A projekt indikatív forrása: 1,5 Mrd Ft uniós forrás (GINOP)
A projekt időbeli ütemezése: 2018-2020
Előzmények:
7

Az 1092/2017. (II.21.) Korm. határozat nevesíti a Tokaji borvidék kerékpáros infrastruktúrájának és
szolgáltatásainak fejlesztését. 2016-tól a munkaszervezet aktívan részt vett a Tokaj-Hegyalja
kerékpáros turisztikai elképzeléseinek szakmai tartalmának kidolgozásában, a szükséges egyeztetések
kezdeményezésében és lebonyolításában. 2017-ben a Magyar Turisztikai Ügynökség is becsatlakozott
a projekt előkészítésébe.
A projekt célja a Tokaji borvidék és vonzáskörzetének turisztikai attrakcióinak, valamint közösségeinek
komplex módon történő összekötése egy olyan kerékpárút hálózattal, amely a tematikus borutakhoz,
a minőségi vendéglátáshoz, valamint a zarándokutakhoz kapcsolódik.
Tárgyidőszakban:
2017-ben egységes kerékpárturisztikai táblarendszert vezetnek be. Az 1012/2017 (I.11.)
kormányhatározatban meghatározott Tokaj-Mád-Sárospatak szakasz kitáblázása kapcsán a Magyar
Közút Nonprofit Zrt. és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Kerékpároskoordinációs Főosztályának
munkatársaival bejártuk a borvidék és a zempléni térség kiajánlható kerékpáros túraútvonalait. A 2017.
október 12-i helyszíni szemlén a kerékpáros túraútvonalak GPS koordinátáit rögzítettük, illetve
meghatároztuk az egyes kihelyezendő táblák pontos helyeit.
A GINOP -7.1.9-17 kódszámú „Turisztikailag frekventált térségek integrált termék és szolgáltatás
fejlesztése” pályázat kapcsán a Magyar Turisztikai Ügynökség infrastruktúra fejlesztésekért felelős
igazgatója és munkatársai látogattak a borvidékre. Az MTÜ Zrt. szakembereivel kerékpárral jártuk be
a GINOP 7.1.9-17-es pályázat révén kialakítandó kerékpárút nyomvonalát.
A meglévő engedélyes és kiviteli tervek alapján bejárt nyomvonal kritikus pontjainak elemzését
követően alternatív javaslatok születtek a nyomvonalvezetés kapcsán.
2018-ban kezdődik a tokaji Tisza-híd teljeskörű rekonstrukciója, amely tartalmaz
kerékpárosfejlesztéseket is. Fontos feladat a beruházás minél körültekintőbb előkészítése (pl. a tokaji
körforgalomhoz történő kerékpáros csatlakozás kapcsán felmerült problémák tisztázása), ennek
érdekében november 14-én Tokajban egy szakmai egyeztető fórumot tartottunk, amelyre meghívást
kaptak ez érintett települések polgármesterei, a NIF Zrt. képviselői, az MTÜ Zrt. szakemberei és a TBF
Nkft. munkatársai. A munkaértekezleten sikerült olyan műszaki megoldást találni, amely minden
érintett fél számára megfelelőnek bizonyult.
A világörökségi magterületek fejlesztése kapcsán benyújtott (GINOP 7.1.6-16) pályázat, a fent említett
Tisza-híd rekonstrukció, a Bodrogkeresztúron tervezett turisztikai attrakció fejlesztés, illetve a GINOP
7.1.9-17-es pályázati forrásból megvalósítandó kerékpárút építések eredményeként a cél egy
átgondolt, biztonságos kerékpáros infrastruktúra kiépítése, melynek előkészületei 2017-ben
elkezdődtek. Szervezetünk e fejlesztés terén is koordináló szerepet tölt be az egyes szereplők között.

4. Humán közszolgáltatás és kapacitások fejlesztése
A projekt forrása: 2,5 Mrd Ft uniós támogatás (EFOP)
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A projekt időbeli ütemezése: 2017. március – 2020
Előzmények:
A humán közszolgáltatások hatékonyságának növelésére és az azokhoz történő hozzáférés javítására
irányuló, a társadalmi felzárkózás folyamatát erősítő projektek megvalósítása céljából 2016
decemberében jelent meg az EFOP-1.5.3-16 kódszámú Humán szolgáltatások fejlesztése térségi
szemléletben – kedvezményezett térségek című és az EFOP-3.9.2-16 kódszámú Humán kapacitások
fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek című felhívás, amelyek célja a
közszolgáltatások minőségi fejlesztése és hozzáférhetőségének javítása. A pályázatban elsősorban a
kedvezményezett járásokban érintett települési önkormányzatok vehetnek részt konzorciumi
formában. A projektek kiegészítik egymást, céljuk a humán közszolgáltatások fejlesztésének
megvalósítása – kisebb felújítások, a humán szektorban dolgozóknak szóló képzések, hátrányos
helyzetű gyermekek és felnőttek támogatása különböző programokon keresztül.
Tárgyidőszakban:
Három-három konzorcium került kialakításra, melyben 22 borvidéki település és a Tokaj Borvidék
Fejlődéséért Nkft. vesz részt. A pályázatok 2017. márciusában kerültek benyújtásra és novemberben
pozitív támogatói döntésben részesültek. A projektek megvalósítása 2018. márciusában indult el.
Jelenleg a közbeszerzési eljárások előkészítése zajlik.

5. EPICAH Interreg Europe projekt
A projekt indikatív forrása: 201 000 Euro uniós támogatás (85%-os támogatási intenzitással)
A projekt időbeli ütemezése: 2017. január-2022
Előzmények:
Az INTERREG Europe program keretében benyújtott EPICAH projekt pályázata 2016. december 20-án
pozitív támogatói döntésben részesült.
A projekt célja, hogy népszerűsítse a határokon átnyúló természeti és kulturális örökség védelmét,
fenntartását és fejlődését szolgáló szakpolitikai eszközök - hazai és uniós pályázati struktúrák,
eljárásrendek, pályázati lehetőségek, forrás mechanizmusok és allokációk - fejlesztését, a különböző
fejlesztési módszerekben nagy tapasztalattal rendelkező partnerek tudás és jógyakorlat cseréje által.
Célja továbbá a határokon átnyúló természeti és kulturális örökség eredményesebb kezelése és a
határterületek, mint turisztikai vonzerő felhasználása, határmenti együttműködési hálózatok
kialakítása, bővítése és fejlesztése által, a helyi szakképzett munkaerő támogatására, itt tartására és
idevonzására kialakított programokkal, programsorozatokkal is egybekötve. A projekt kezdete 2017
január és a lefutási ideje 5 év. 2017 októberében indult a projekt második féléve.
Tárgyidőszakban:
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2017-ben több személyes projekttalálkozóra került sort Európa különböző városaiban (Porto –
Portugália, Szatmárnémeti – Ukrajna, Barcelona – Spanyolország, Empoli - Olaszország), ahol a
munkaszervezet is részt vett a műhelymunkákban. A projekt első féléve elszámolásra került a
Széchenyi Programiroda felé, a projekt helyzetfelmérése elindult a kulturális és a természeti örökség
kezeléséről a hattármenti területeken.
A Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nkft. felel a projekt kommunikációs feladatainak ellátásáért, ennek
keretében a munkaszervezet rendszeres kapcsolattartásban van a nemzetközi projekt partnerekkel és
a helyi együttműködési csoporttal. Közös elektronikus kommunikációs tevékenységük keretében
megközelítőleg hetente adott hírt a szervezet hazai eseményekről és nemzetközi projekt partnerek
történéseiről a projekt angol nyelvű honlapján és közösségi média oldalain. Emellett kommunikációs
anyagokat – fyler, roll-up, plakát – készített a szervezet a 2017-es évben a teljes projekt és így a projekt
partnerek számára. A projekt külső szakértői feladatait a Megakom Stratégiai és Tanácsadói Iroda Kft.
látja el, akik a kommunikációs stratégia elkészítését is végzik. A dokumentum 2017. decemberében
elkészült.
A munkaszervezet feladata a projekttel kapcsolatos szakmai fórumok szervezése a borvidéken a helyi
partnerszervezetek aktivizálására, a helyi és térségi, határokon átnyúló szakképzett munkaerő
támogatása, itt tartása és idevonzása kialakított programokkal, programsorozatokkal. 2017.
októberében lezajlott Tokajban a helyi támogatói csoport projekt ismertető és szakmai nyitó
találkozója. Decemberben sor került a helyi „stakeholderek” találkozójára. A világörökség és
digitalizáció témakörében megrendezett brainstormingon kulturális szakemberek, borászok, tanárok,
vállalkozók és a marketing szakemberek vettek részt és osztották meg a borvidék fejlesztésével
kapcsolatos ötleteiket. A Mádon megrendezett eseményen a résztvevők egyetértettek abban, hogy
Tokaj-Hegyalja világörökségi értékeit a virtuális térben is elérhetővé kell tenni és minél több, ezen
értékek szellemiségében kialakított, vállalkozó bevonásával megteremtett, digitális, profitorientált
szolgáltatást is ki kell építeni (borwebshop, turisztikai attrakció ajánló, oktatási webináriumok, stb.).
A Spanyolországban, a portugál határ közelében található Zamora városában tartott találkozón 2018.
április 16-19. között a projektben részt vevő partnerek beszámoltak az eddig elvégzett
tevékenységükről, áttekintve az előttük álló feladatokat, közös munkát. A program keretében jó
példákat mutattak be a határon átnyúló együttműködésről, illetve az ezt kiaknázó turisztikai
lehetőségekről, fejlesztésekről.
A görögországi Kastoria városában folytatódtak a workshopok, a közös munka 2018. június 4-6. között.
A görög jógyakorlatok megismeréséhez, a határon átnyúló együttműködés jópéldája a Respa tó
környéke, amely Görögország, Macedónia és Albánia hármas határán található, amelyet Nemzeti
Parkká nyilvánítottak. Jelenleg turisztikai vonzereje jelenleg kiaknázatlan. A görög projekt partner azon
dolgozik, hogy a főképp természet turisztikai attrakciókkal rendelkező régió felkerüljön a globális
turisták térképére.
A projekt következő állomása 2018. szeptember 24-27. között a Tokaji borvidéken kerül
megrendezésre, ahol a szlovák-magyar határon átnyúló együttműködés és a régió bemutatása a cél.
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6. Underground Europe projekt
A projekt indikatív forrása: közvetlen forrás nincs, az UNESCO-t az Európai Bizottság támogatja
A projekt időbeli ütemezése: 2017-2018
Előzmények:
Az UNESCO és a National Geographic által megálmodott World Heritage Journeys of Europe
(Világörökségi utazások Európában) projekt célja, hogy felhívja a figyelmet Európának azokra a
kiemelkedő egyetemes értékeket képviselő világörökségi helyszíneire, amelyek tükrözik az európai
kultúra sokszínűségét, csodálatos természeti kincseit, egyedülálló értékeit.
A projekt keretén belül olyan weboldal kerül kialakításra, amely a Királyi Európa, Romantikus Európa,
Ókori Európa és Föld alatti Európa témák köré épülve mutatja be a világörökségi helyszíneket,
elsősorban az Egyesült Államokbeli és kínai célcsoportot megszólítva. Ennek egyik apropója, hogy 2018
a kínai turizmus éve lesz az Európai Unióban. Az ikonikus és kevésbé ismert világörökségi helyek
bevonásával ezek az útvonalak lehetővé teszik az érdeklődők számára, hogy az európai világörökségi
helyszíneket egy új és izgalmas perspektívából tekinthessék meg.
A Tokaji borvidék az Underground Europe témában kerül bemutatásra. Hegyalja földalatti világának
bemutatásával, pincéinek ismertetése által, a térség ikonikus szereplőinek történetével vesz részt a
projektben.
Tárgyidőszakban:
A projekt előkészítési időszakában 2017. március 29. és április 1. között Reims városában
(Franciaországban) szakmai találkozón belül a projekt feladatai és jövőképe átgondolásra került, illetve
szakmai műhelymunka során a világörökségi helyszínek megismerték a megjelenő helyszínek turisztikai
szolgáltatásait, marketing eszközeit és kihívásait a jövőre nézve. A szakmai találkozó során
helyszínbejárás is történt a Champagne borvidék világörökségi helyszínén.
Szeptember 20-21-én Lengyelországban a Wieliczka-sóbánya világörökségi helyszínen tartott
találkozón meghatározásra kerültek jövőbeli feladataink, amelyet intenzív munka követett a tartalom
kialakítása és szerkesztése terén.
A weboldal béta verziója hamarosan nyilvánosságra kerül, amely az UNESCO-nak és a National
Geographic-nak köszönhetően nagy nyilvánosságot fog kapni, és roadshow keretén belül a világ több
pontján (Párizs, Brüsszel, Omán) bemutatásra kerül. A weben megjelenő borvidékről szóló tartalmat a
munkaszervezet szolgáltatta, illetve annak szerkesztésében aktívan részt vett. 2018. június 18-20.
között Koppenhágában tartott workshopon a projektgazdák bemutatták az elkészült weboldalt és
képzést tartottak a partnereknek annak kezeléséről. A találkozó célja a marketing és kommunikációs
stratégia kidolgozása a weboldal népszerűsítésével, a benne rejlő lehetőségek kiaknázásával
kapcsolatban.
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7. A borvidéki dűlőúthálózat korszerűsítése a vízelvezető rendszerek építésével
A projekt indikatív forrása: 2 Mrd Ft – hazai forrás
Előzmények:
Tokaj-Hegyalja szőlőültetvényeinek csapadékvíz elvezetését, valamint a dűlők megközelíthetőségét is
szolgáló infrastruktúra állapota jellemzően leromlott, illetve hiányos, ennek megfelelően fontos
feladat a borvidéki dűlők csapadékvíz elvezetési infrastruktúrájának fejlesztése és kiépítése. A negatív
hatások csökkentése, a klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás és a termőterület növelése
érdekében törekedni kell a fenntartható szőlőtermesztés feltételeinek megteremtésére.
Tárgyidőszakban:
2017-ben a munkaszervezet aktívan vizsgálta a térségi jelentőségű, hálózati jellegű vízelvezetési, ill.
dűlőút rekonstrukcióra és kiépítésre irányuló fejlesztések megvalósításához szükséges források
bevonhatóságát. A borvidék külterületi dűlőúthálózata fejleszthető lenne egy megadott kerettel, erre
a célra elkülönített hazai támogatási forrásalapból, területi, települési, szakmai szervezetek
(önkormányzatok, társulások, hegyközségek) bevonásával, az elvárt funkcionális (gazdasági-turisztikai,
természetvédelmi, vízgazdálkodási) elemek megjelölésével. A munkaszervezet több alkalommal
kezdeményezett találkozót a dűlőútrekonstrukcióval érintett térségi szereplőkkel, és alap szintű
felméréseket végzett. Megvizsgáltuk a lehetséges európai uniós és hazai forrásból megvalósuló
fejlesztési lehetőségeket. A Fejlesztési Tanács arra a megállapításra jutott, hogy a Kopasz-hegy
dűlőútjainak rekonstrukciója prioritásként kezelendő, azonban a további lépések meghatározása
mélyebb feltárást és szakmai iránymutatást igényel.

Egyéb feladatok
Világörökségi Gondnokság
Előzmények:
2015. augusztus 14-től kezdődően a Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék kultúrtáj kijelölt Világörökségi
Gondnoksága a Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Kft.
Tárgyidőszakban:
15 éves évforduló:
A Világörökségi Gondnokság 2017 évi szakmai tevékenységének egyik fontos pillére volt annak a
rendezvénynek a megszervezése és lebonyolítása, amely 15 éves évfordulóját ünnepelte annak, hogy
az UNESCO felterjesztette a Tokaji borvidéket a világörökségi listára kultúrtáj kategóriában. Ennek
alkalmából a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal, a Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács és
Hercegkút Község Önkormányzata szakmai napot tartott 2017. augusztus 25-én 14 órai kezdettel
Hercegkúton a Gomboshegyi pincesornál. Az eseményen többek között Hörcsik Richárd képviselő úr
tartott beszédet a Tokaji borvidék fejlesztési lehetőségeiről, Demeter Ervin kormánymegbízott és
Tardy János mesélt a világörökség cím adta lehetőségekről, örökségünkről és kötelezettségeinkről a
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jövő nemzedék számára. Az előadásokat nyitott pincékben tartott kerekasztal beszélgetések követték,
amelyekre szintén hatalmas érdeklődés mutatkozott.
A 15 éves jubileum alkalmából világörökségi kiadvány készült a Tokaji borvidék egyetemes értékeinek
bemutatására.
A világörökségi kezelési tervről, a világörökségi komplex hatásvizsgálati dokumentációról és a
világörökségi várományos helyszínekről szóló 315/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet szerinti világörökségi
kezelési tervekhez (KET) kapcsolódó, annak megvalósulását biztosító Kezelési Kézikönyvvel (KKK)
kapcsolatos elvárások módosulása miatt 2017. november 6-án a Miniszterelnökség által megküldött
egységes minta szerint a KKK feltöltését a Világörökségi Gondnokság megkezdte és annak az elsőkörös
változatát véleményezésre a Miniszterelnökség részére megküldte.
Tudástár:
Elkészült a Tokaj-Hegyalja Világörökségi Tudástár honlapja, mely a következő értékhordozók mentén
tartalmazza a területen található védeni és megőrizni kívánt épített, természeti és kulturális értékeket:
o
Ezeréves”, folytonos megújulásra képes szőlészeti-borászati kultúra;
o
A 13. századtól folyamatosan épülő pincék, pincerendszerek egyedülálló sűrűsége, a több ezer
objektumból álló pince együttes;
o
Az egykori mezővárosok láncolatára épülő településhálózat települési, építészeti, tárgyi
öröksége;
o
Karakteres tájképi együttesek, melyek a sok évszázados tájhasználat, a földtani és
felszínalaktani adottságok, valamint az élővilág szinergiájának leképeződései;
o
Az élő és élettelen természeti értékek, azaz a biológiai, a földtani-felszínalaktani és a vízrajzi
értékek rendkívüli diverzitása;
o
A kultúrák évezredes egymásra rétegződését tükröző gazdag régészeti emlékanyag;
o
A több száz éve zajló kutatási, gyűjtési, művészi alkotó, mítosz- és hagyományteremtő
tevékenység eredményeinek páratlan gazdagsága.
A weboldal a http://www.tokajivilagorokseg.hu/ címen elérhető. A weboldalon a turisták és a Tokaji
borvidék világörökségi értékei iránt érdeklődő, átfogó és részletes tudásra vágyó látogatók is
megtalálják számításaikat. A honlap térképen jelenít meg 80 épített emléket, műemléki védettséggel,
amely a jövőben folyamatos bővítésre kerül.
Regionális Bányászati Stratégia:
A Világörökségi Gondnokság Kezelési Kézikönyvben meghatározott kötelezettsége egy regionális
bányászati stratégia kidolgozása, amely az ásványvagyon, az igények és a tágabb térség lehetőségeinek
függvényében a bányászat többlépcsős visszafejlesztési folyamatát is meghatározza.
A COLAS bányaüzem vezetőjével, Cseh Zoltánnal egyeztetett a gondnokság a tállyai bánya üzemeltetési
engedélyének meghosszabbításáról, a bányák világörökségi szempontoknak való megfeleltetéséről, a
regionális bányászati stratégia elkészítésének feltételeiről.
A Miniszterelnökség Világörökségi Osztályának, mint a témában felelős szerv írásbeli megkeresése
megtörtént a Regionális Bányászati Stratégia kidolgozása tárgyában, a további egyeztetések elindítása
érdekében.
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Világörökség attribútumok lehatárolása:
Megkezdődött a közös munka a Miniszterelnökség Világörökségi Osztályával a világörökségi
attribútumok pontosabb lehatárolása érdekében, amely az UNESCO felé továbbításra kerül. A feladat
célja a világörökségi értékek védelme érdekében egy olyan precíz térkép készítése, amely a pincéknek
nem csak a bejáratát, hanem a föld alatt futó rendszerét teljes egészében magában foglalja. Az érintett
pincék, pincerendszerek tulajdonosi adatbázisa kigyűjtésre került, amely tulajdonosok részére levél
került kiküldésre arról, hogy kérjük jóváhagyásunkat, hogy világörökségi helyszínként bevonásra
kerüljön területük. Aláírt nyilatkozatokat várunk a tulajdonosoktól, melyben hozzájárulnak ingatlanjuk
kiemelt világörökségi védelem alá helyezéséről.
Oktatási, ismeretterjesztés, társadalmi tudatosság növelése
Az UNESCO irányelvei között az oktatás tematikájának kulcsszerepe van. Alapvető cél a helyi kulturális
értékek megóvása és továbbadása a következő generáció számára. Ennek érdekében „Szelfizz
világörökséggel” címmel verseny került kiírásra, ahol a 13-18 éves generáció lett elsősorban
megszólítva. Kiemelt cél a Tokaji borvidék kulturális értékeinek megóvása és továbbadása a fiatalok
számára, ezért a mai trendeknek megfelelően szelfiversennyel népszerűsítjük azt, elérve, hogy a
fiatalok utánanézzenek, olvassanak arról mit jelent a világörökség, milyen értékekkel rendelkezik
Tokaj-Hegyalja. A versenyt egy kiállítás zárja, amely megtekinthető Mádon a Sichermann házban 2018.
június 23-tól.

Új projektek generálása
Az új projektek generálása során a Munkaszervezet feladata volt a folyamatos pályázatfigyelési
tevékenység, különös tekintettel az európai uniós források terén, releváns esetben a helyi
önkormányzatok figyelmébe ajánlva a jelentősebb felhívásokat.
A Munkaszervezet projekttevékenységének részét képezi a projektjavaslatok közvetítése a
támogatáskezelő szervezetek felé, illetve a támogatásokkal, fejlesztésekkel kapcsolatos elemzések és
értékelési feladatok ellátása, a projektjavaslatokhoz megfelelő finanszírozási formák keresése.
A pályázatfigyelés során a Munkaszervezet folyamatosan figyelemmel kíséri a nemzetközi pályázati
kiírásokat is, kapcsolatot tart a releváns szervezetekkel.
A hatékony projektgenerálás, projekttevékenység érdekében a Munkaszervezet gondoskodik a megyei
önkormányzattal, továbbá a régió fejlesztésében érdekelt szervezetekkel történő kapcsolattartásról a
fejlesztések tekintetében.
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Kommunikációs feladatok
A Tanács és munkaszervezete kiemelt figyelmet fordít arra, hogy Tokaj-Hegyalján minél szélesebb
körben megismerjék a borvidék fejlődéséért végzett munkájukat. A naprakész, különböző
médiafelületeken keresztül történő információszolgáltatás a helyi lakosok számára elengedhetetlen,
közelebb hozva a Tanács és munkaszervezete munkáját a térségben élőkhöz, akár interaktív
kapcsolatot is kialakítva a közösségi médiafelületeken.
A munkaszervezet tevékenységének népszerűsítésének további eszköze a nemzetközi és hazai szakmai
konferenciákon, a Tokaji borvidék fejlesztéseinek ismertetése érdekében területfejlesztési szakmai
fórumokon, publikációkban, szaklapokban történő megjelenés.
A Tanács és munkaszervezete fontosnak tartja, hogy a gondozásában létrejövő projektek céljairól,
eredményeiről az érintettek számára információt, tájékoztatást nyújtson. A fejlesztések főbb
mérföldköveinél sajtótájékoztató szervezésével, sajtóanyagok és sajtóközlemények publikálásával
nyílik mód az előrehaladással kapcsolatos információinak ismertetésére, az adott projekt céljainak
elfogadtatására, a médián keresztüli közvetítésére.
2018. április 25-án immár negyedik alkalommal került sor a Takács András Emlékdíj átadására a
Patricius Borházban. Az idei évben a történészeké volt a főszerep, így Nagy Kornél lett a díjazott, aki
sokat kutatta a borvidék történetét és tett a Tokaji borvidék világörökségi értékeinek megtartásáért
és ápolásáért.
A honlapon való folyamatos friss hírek, illetve projektjelenlét nagyon fontos eszköze a
kommunikációnak. Ezzel az online eszközzel ugyanis jelentős mennyiségű információ adható át színes
és informatív formában a különböző célcsoportok felé.
Imázsfilm készült Tokaj-Hegyalja építészeti, kulturális és természeti értékeinek bemutatásával,
amelynek mottója „More than sweet”. A közösségi média felületén rendkívüli népszerűségnek
örvendett a kisfilm, több ezer megtekintést regisztrálhattunk. A közösségi média használata kétirányú
kommunikációs csatornát és interaktív kommunikációs lehetőségeket biztosít a munkaszervezet
számára. Naprakész információval szolgálunk a napi munkánk, illetve a borvidéken történő
eseményekkel, sajtóhírekkel kapcsolatban. Sikerült az utóbbi évben duplájára növelni az aktív követők
számát.
A különböző médiafelületeken való megjelenésen kívül a Tanács és a munkaszervezet kiemelten
fontosnak tartja a személyes kapcsolattartást Tokaj-Hegyalja térségi szereplőivel. Ennek érdekében
rendszeres személyes találkozókra került sor a legfontosabb borvidéki közéleti szereplőkkel.
A 2017-es évben sajtónyilvánosság szempontjából legkiemelkedőbb eseménye a Tokajban
megrendezésre kerülő Hellowood alkotótábor volt, amely a világörökségi cím 15 éves évfordulója
alkalmából került megrendezésre, és 2017. június 1 – 2017 szeptember 11 közötti időszakban
kiemelkedően magas számokat mutatott. Ilyen magas mértékű sajtóvisszhang példátlan értékű a 15
éves évforduló apropóján megrendezésre kerülő programok kapcsán, amelynek köszönhetően a
legszélesebb rétegekhez is eljuthatott a borvidék híre.
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A Hellowood rendezvény kampányidőszaka alatt a nyomtatott sajtóban 384 280 példányszámban,
online felületen pedig 3 765 370 alkalommal jelent meg az anyag. Fontosabb megjelenések: Index,
Magyar Nemzet, Népszava, MTI, M1 Híradó, Észak-Magyarország, Forbes, Octogon, Magyar Idők.
A 2018-ban ismét megrendezésre kerül Tokajban megrendezésre a Hellowood ÉpítészMustra
alkotótábor amelynek dátuma 2018. július 23-29. Idén a fiatal építészek új területeket fedeznek fel a
borvidéken és Szerencsen, Tarcalon, Bodrogkeresztúron, Bodrogkisfaludon, Szegiben, Rátkán, Golopon
és Bekecsen építkeznek. A tavalyi évhez hasonlóan idén is nagy sajtóvisszhangra számítunk, amelyet
egy study visit keretén belül erősítünk meg.
A munkaszervezet a 2017-es évben is lehetőséget kapott a Falu-Város-Régió című szaklapban való
megjelenésre, melynek témája a következő volt: „Területi folyamatok Tokaj térségében: a tokaji
borvidék helyzete, a területfejlesztési koncepciót és programot megalapozó vizsgálat eredményei”.
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