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HasznáIati terv

A740/2021. (}il. 21.) I{orm. rendelet, amely a nemzeti és történelmi emlékhelyekhasználatárőI
és fenntarthatő hasznáIatuk támogatásárőI, r,alamint a Nemzcti Örökség Intézete létehozásárőI
szőIő 144/2013. ü. 14.) I{orm. rendelet módosítása alapján a kultutáért felelós minisztet (a

továbbiakban: minisztet) a nemzeú és töténelmi emlékhelyek hasznáIaú rendjéről
továbbiakban emlékhely - az adott nemzeti emlékhely sajátosságainak megfelelő, az em]ltett
I{otm. rendelet 1.§-ában meghatátozott használati cólok szerint rendszerezett haszná|aú tefiret
készit.

A használati tervet a Vizsolyi Biblia nemzeti/történclmi emlékhel}, tulaidonosa készítette el a

Nemzeti Ötökség Intézete szakmai iránymutatása és felügvelete alapján.

A hasznáIaú tefir tatalmának énényre juttatásáért és ̂
z alábbiakban ismertetett tetvek,

programok, proj ektek megvalósítá sáért a tulaj donos felelős.

Az emlékhely tulaldonosa a hasznáIaú tcfiríe vonatkozó terarezetet honlapján véleményezés
céIjábÓI hatvan napr^ kőzzétette. A tulaldonos a használati tervet az emlékhelyen elhelyezett
hitdetőtáblán vagy - amennyiben honlappa1 rendelkezik - a nemzeti emlékhely tényének
felüntetésével a honlap jál is kőzzéteszt.

Ahasználaú terv szükség esetén bármelyik fél kezdeményezésére módosítható.

Az emlékhely egves hasznáIati céIjathoz kapcsolódó, az emlékhely helyszíneinek, egyes elemeinek
has znáIaaa is vonatko z ó aj ánlás ok, előítás ok :

-Á*ulá"o','i"-T?:fiH:i'Y',lJ,rlt'#:!ft 
:l;;",:i,n,*"r

Trlos minden olyan tevékcnység, amely az emlékhely szellemiségével nem
összeegyeztethetŐ.
Trlos minden olyan magatattás, amely a kegyeleti és/vagy szaktálls
elvárásokat sérti.

-Azünnepiiri'.T"xi:,yr"*iff Hr1".,H:TzertthasznáIat'
Biztonsági feltételek megteremtése a biztosítást végző szervekkel
együttműködve; szükség szerint a köznapi és idegenfotgalmi haszná|at
korlátozása; fotgalomk orláto zás ; a zav arő, egyéb rendezvények tiltás a.
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Az emlékhelv azonosító adataI1:

1 Az emlékhely jogszabály
szerinti megnevezése:

Vizsolyi Biblia Történelmi Errrlékhely

Elérhetőség: Postacím:3888 Vizsoly, SzentJános u. 80.

Telefonszám : + 3 6307 49 -85 68

E-mail: vizsolyibiblia@gmal,,com

Web : rx,r,"rv. viz s olyibib[a, hu

Helyrajzí számok: hrsz" belterület 2,

EOV/§7GS 84 kootdináta:

48,38599937 568985,
21,.21,697300927334

2. Tulajdonos: Vrzsol1r Református Egyházközség

Tulajdonos elérhetősége: E -mail: viz s olyibiblia@gmail. com

Telefonszám: +3630749B568

3. E gyéb hasznáIatra j ogo sult:

(vagyonkezeló, fenntartó,
üzemeltető)

Sola Scdptuta Nonptofit l{ft,

3888 Vizsoly, SzentJános u. 82.

Egyéb hasznáIatta jogosult
eléthetősége

E-mail: íe foímatus betlehem@vizs oil,rbiblia. hrt

Telefonszám: +36307 498568
ít+

4. I(apcsolattartó: I(ovács Zsolt Levente

I(apcs olattartó elérhetős ége: E-mail: viz s o\ri§j§]i2@gmail.com

Telefonszám :+ 3 6307 49 85 68

5. Ahasználatában és
megőrzésében érintett és
étdekelt egyéb szereplők:

B ors od-Abaúl-Zemplén Vátmegyei I(or:rrrányhivatal Epítésügyi
és Otöks égvédelmi F ő osztáIy a, Agtárminis ztédum-Hungadkum
FőosztáIy (lrungadkum helyszín és védjegyhasználat),
Minisztetelnökség-Vallásturisztikai Osztály (korábban MTÜ),
Nemzeti Ötökség Intézete, Református Presbiteri Szövetség
Abaírji Szervezete, Országos Műemléki Ten tanács @pítési és
I{özlekedési 1\{lnisztérium), N{agt ar Örökség és Európa
Egyesiilet, Magyat BibLiatársulat Alapítvány, Vizsolyi Biblia
Alapítvány

6. Műemlék
isen/nem

hrsz:

2.

típusa:

L kategória

7. Helyi védettség
iEen/nem

htsz;

_).

típusa:

' Szukség szerint a cella bővíthető
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8. Természetvédelmi tetület
igen/nem

lrtsz: típusa:

Az emlékhelv rövid ismertetése:

9. Az emlékhely
ismettetése, alapadatok:

rövid A VizsolP Bibüa Töténelml Emléklrelye a Vizsoly, Szent János
Ll. 80-84 sz. aiatt található Vizsol1,t Biblia Látogatóközpont
legfontosabb eleme, mely egyben a helyi tefotmátus glülekezet
szaktáüs-templomi tefe. A Hungadkum minósítésií nemzeti
éttékünknek a Vizsol1,i Bibüának arrtentikus kiadási helyszíne,
mely genuin egl,hází kömyezetben - reformációs
zarándokhelyszínen talállrató. Jegyzett ós regisztrált
vallástutisztikai lrelyszíne a hazai pfotestant;musnak.
Látogatőkőzpontunk tartalmai egységei: a templomkertben
található még a Bib]iás l(önl,vesház (fogadó épület), N{antskovit
Bálint Refotmációs- és Nyomdatörténeti Nfúzeum, valamint
közösségi pincészetr-ink kiállítótete (föld alatti létesítmény), A
templomban talállrató eredeti \rizsolyi Biblia péidánl.Lrrrk
múzeumpedagógiai tátlatvezetés ketetében látogatlrató, melyet a

múzeumunk kiállítása és interaktír, bibiianyomdászat élménye
mélyít el, A bibiiálroz kapcsolódó szakirodalom, íilmes
ismertetők, ill.. a1 ándéktátgyak a BibLiás l{öny,vesl-rázban éthetőek
el vendégeinknek, meiy könlwesház turisztikai inforrnációt is
kínál tétségünk desztináciőival, i11. ptogtamjaival, közlekedési
lelretőségeivel kap csolatban.

Templomunk tomán és kota gótikus stílusír kiemelten védett
műemléki besotolású (I. kategóda) épület, ennek kertje regiszttált
tégészeti lelőlrely, maga a templom Nemzeti Ették besorolású

Q'Iag,vat Ettéktár tagla - Hungadkr,rm Bizottság), r,alamint
középkori- többtétegíi fteskói N,Iagl,arország legnagyobb
restaurált freskó egrtittese, mclr.bcn több művészettörténeti
unikum található: fájdalmas Iirisztus, majestas Domrni-
szeráf]elenete, kir.ételesen Anj ou-koronár.al ékesített köpönyeges
N,Iadonna, I{eteszteló SzentJános ítélete stb. - ez utóbbi jelenet a

férrytemplom jelenségek egyik hivatkozott pé\dája is hazánkban.)

Evente minteg1, 30 ezet zatándok ketesi fel történelmi
emlékhelprnket, melynck vonzereje és kultutális kisugátzása
térségünkben meghatározó, ismetsége pedig országos, sőt
I{árpát-medencei climenzióval bít,

10. Védettségből következő
előítások részletes
ismettetése:

Helyszínünkre a műemlékekre vonatkoző hatalyos szabályozás
érvényes építészetileg, valamint annak használatat a tulajdonos
egyházkőzséa gyakorolja gazdaság szetvezetén kereszül (Sola
Scriptura Nonprcfit l{ft.), melyte a gazdaság-tőwény, Afa-
törvény valamint a szak.hatőság működési engedélyek
szabáIyozásai vonatkoznak, ugyanakkor helyszínünk szakrális
használatat a Magyatországi Re form átos Egyház T őw én1táráv al
összhangban a Vizsolyi Református Egyházkőzség presbitériuma
által megalkotott hatátozatok, valamint gyülekezeti közgiűési
hatat o zatok s z ab áIy ozz ák folpa tólago s an.

1,1, Az emlékhelyet és annak
kezelését érintő hatályos
jogszabályo\ az Emlékhelyet
&intő ielenlegi vonatkozó

- A 201I. évi CXLIX. törvény a kulrurá]is örökség védelrnéról
szőIő 2001. évi DilV. törwény módosításáról

740 /2021, (XII.21") I(otm" rendelet a nemzeti és
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helyi előírások (ÓRT, HESZ
besorolás stb,):

történelmi emlékhelyek hasznáIatáről é s fenn tartható használatuk
támogatásárőI

_*,.-".o 
Értékektől és Hungadkumokról szóló Törvén y, 201,2.

1,2. Az emlékhely és ahozzá
fűződő nemzeti érték
ismertetése,
emlékhellyé nyilvánítás tövid
indoklása:

(maximam / 000 karakter)

Erték minősítések:

A vizsolyi tefotmátus ternplom 2}t4-benNemzeti Erték
mlnősítést kapott a Hungarikum Bizottságtól, illewe a Vizso\i
Biblia 2015-ben Hungarikum mrnősítést nyert, taga a

Hungadkumok Glrljteményének, Nllgyar Örökség Dij (2022)

Töténelmi ielentősége emlékhelyünknek:

Látogatőkőzpontunk 
^ 

magyaí tefotmáció egyik méltán
iegnépszerűbb zarándokhelye. Á 1, 6-1,7 sz-i magyarország
reformáció jelentósége, hogy hazánkban is nlnrgat európai
léptékben zajLott a tudományos- és teológiai eszmélódés,
valamint a népi múvelődést is elősegító anyanyelvművelő egyházi
hitélet és iskolateremtés, Református kegyességünk kialakulása, és
az áItala inspirált egyházi művészet Q,ene,képzőművészet, ízlés-
viselet, építészet stb,) fóleg a keleti otszágrészben és Erdélyben
megtefemtette sajátos nemzeti karakterét, mtvel évszázadokon át
egyb efonódott tötténelmünkben a politikai-/rendi- illetve vallási
jogfosztottság sérelme, mely jogos protestálásfa késztette
rrundkét tetületen a rendeket. Igv magyar nemzetünk református
keglessége, a l{árpát-medence keleti tétsógében nemzeti
identitásunk hoÁozőja és önkrfejezése is lett egyúttai (ún.

,,legmagvarabb-vallás"), Már a refotmáció kezdeteitó1 kezdve a

legfontosabb célok közé t^ftozott a Szentírás anyanyelvre való
lefordítása, annak nyomdai sokszorosítása és így a híl,ek
Szentírásból vaió közveden művelése /lgazságta való nevelése,
Elódeink motivációja, hogy minden embenel meg akatták
ismertetni Isten szavát, telrát a nép kezébe adni a Biblrát. Ezért a
refomráció eszméinek te!esztése és a Bib]ia hozzáférhetővé
tétele katalizátotként működött egytészt a nyomdászati tudás
ú j raterem tés éb en és nyom daműhelyek felvirág oz tatás áb an,
másrészt a nyelvművelésben, és ahazai gtammatika
megalkotásábarr mivel tehetséges teológusok sota egymáss al
vetélkedve, szinte felekezeti versengést kelrve igyekeztek magyaf
nyelr,te lefordítani a Bibliát. E nemes vetélkedés hatásáta mind az
egyllázi szellemi élet, mind ahazat irodalmi élet jelentós
fe j l ó dé s nek indult, a megreform áIt egyház s z erw ez eti-
eg1.lrázkotmányzaú élet pedig az idők folyamán a közösségek
autonóm öntendelkez és ét, önkorm ány zatls ágát, valamint a
tis z ts égvis elők demokratikus válas z tá si elven v alő megbízás át
hozta magával, Igy a polgári-demoktatikus értékek és
rudományos szemlélet lassú, de folyamatos terjedését
eredményez te a refortnáció táts adalmunkban, E z&t lrangsúlyos,
tehát hogy a szabad sajtó és a lelkiismeteti szabadság egyik
szimbólumává nemesedett a Vizsolyi Biblia, mivel egykoton
királyi tiltás ellenéte, a cenzíta engedélyét nélkülözve, a
nyomdaműhely elkobzásának fenyegetése közepette nyomtatta ki
azt Mantskovit Bálint. Mindezt ópperr ezért rekord idő alatt:
1589. feb, 18-1590 júl. 20-ka között. Ez a nyomdai teljesítmény
és gyorsaság, valamint a kiadott Bibliák naqy volumene. a korabeli
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Európa legjelentősebb nyomdászati telj esítményévé teszi a

vzsolp ottona eredményét. Maga a fotdítás is tendkívül időtőllő
szellemi és nyelvészeti alkotás: a későbbiekben egészen a20.
század közepéig, minden hazai bibliakiadás és fotűtás alapjalesz
a Vizsolyi Biblia. Ezértis lett l{ároü (vagy l(átolyi) Gáspát
gönci-tállyai lelkipásztot és l(assa-völgyi esperes a legnagyobb
hatású rcfotmátota egyháztőrténetrinknek. A forűtás jelentóségét
tovább emelte és még siketesebbé tette, hogy egy kotszakos-
zseniáüs poühisztot tudós és lelkipásztot Szenczi.-Molnár Albert
gc>ndozta a szöveget, aki kétszer is sajtó a|á rendezlre azt (1,608
Hanau és 1,672 Oppenheim), aí{árolt-forűtást tette uralkodóvá
és otszágosan elte{edté ahazalprotestantizmus számára, Így lett
ez a bibüafotűtás amagyaí történelem legüldözöttebb és egyben
legsikeresebb, legtöbb példányban kiadott könyve: a nemaet
bibliaforűtása.

13, Az emlékhely fennálló
állapotának - leíró
bemutatása:

(maximum 1 a00 karakter)

Q<épi dokumentáció a

használati terv
mellékleteként)

Allapotjelentésünk 2020-ban készült, de nem törlént előrelépés
sem 2021-ben, de 2022-ben sem, ezért mint jelenleg is
aktuálisat közöljük:
,,Isten előtt hálás szíwel szolgál egyházkőzségünk, nemzetünk
második leglátogatottabb protestáns zarándokhelyszínén,
magyar nyelvünk egyik megújulási őrhelyén, magyar nemzeti
nyomdászat-történetiink legnagyobb teljesítményét nyújtó
helyszínén, abban a templomban, ahol a legnagyobb hazai,
Arpád-kori freskókincseket tekinthetik meg zarándokaink. A
helyszín és az események rangja rendkívüli, ezt mindenki érzi,
aki itt é1 és ide látogat, azonban az eltelt időben templomunk
méltatlan és veszélyeztetett helyzetére szeretnénk mégis
felhívni a tisztelt Honatyák figyelmét.
Röviden és tárgyilagosan: templomunk és a templom melletti
ingatlan (Vizsoly hrsz.2 sz" a templom, és a melletti ingatlan
hrsz. 3 sz. alatt található), egy emlékhelyi tertilet (tehát a
templom és a bibliai látogatóközpont - benne könyvesházzal
és múzeummal), ugyanakkor építészetileg és jogilag is
elkülönül. A látogatók létesítményi egységként használják
mindkét területet, mint ahogy a református gyülekezet is,
valamint mindkét helyszín rendbetétele és karbantartása
éppúgy nemzetünk és protestáns hitéletünk ,,kirakatban álló
bizony iN ánya", ugyanakkor összefu ggó és egységes megóvási
és fejleszési koncepció korábban nem készült, csak az utóbbi
időben részünkről az Európai Örökség Cím (European
Heritage Labe| -2019) okán 2019-ben mely koncepció végül
nem nyert támogatást az Európai Bizottság részéről,
Mindazonáltal végre-valahára az egész terület organikus és
méltó rendezését célző, kulturális tartalommal is gazdag
program készült el F,gyházkőzségünk részéről. Ennek
részeként szeretnénk bővíteni Könyvesházunkat és
Nyomdatörténeti Múzeumunkat, Helyreállítani
e gyházkőzségünk több évszázados bor ászatát, bemutatótérrel
és e helyhez kapcsolódó egyháztörténeti kiállítással, valamint
egy regionális Népfőiskola kialakítása egyházművészeti
programmal, bibliai- és honismereti táborokkal,
konferenciákkal és komfortszolgáltatasokkal (pl. étkezés),
továbbá országos presbiterképzési programmal. Jelen
fejlesztési elképzeléseink alátámasztiák, hogy egy jövőbeni
átfogó és intenzív infrastruktirra- és szakmai feilesztés révén
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e.gv újabb fordulóban immár sikerre vihető az Európai
Orökség Cím megszerzése is.
Jelen beszámolónkban szeretnénk foként a templom áIlapotára
koncentrálni, melyhez fotódokumentáció és építészi
szakvélemény mellékletet is csatolunk Nagy József András
miskolci műemlékvédelmi szakmérnök részéről.
Templomunk be ls ó freskókincse i a legi smertebbek hazánkb an,
melyekről általánosan elmondható, hogy a retus az l984-es
restaurálás óta nem volt frissítve, ezért e legmarkánsabb
élménye minden látogatónknak, hogy bár régen milyen
,,szépek voltak", mára már ,,elttínnek". Alul a teljes aljzati
nedvesség és salétromsó ,,felkúszik a vakolatba", és nyílván a
freskókat is pusztítják. AZ l970-es években szép küllemű
,,klinker típusú" téglaburkolatot kapott az aljzat, ugyanakkor
ezt bitumenbe rakták (!), vagyis a belsó nedvesség még inkább
a falakba kúszik fel dohos-salétromos viszonyokat teremtve
(más templomokban tapasúalhatjuk: újabb felújításoknak,
például a ,,kilélegzés" miatt a padozatok alatt nem is burkolják
az aljzatot, hanem pl. abszorbens kőzűzalékot tesznek),
A feltáskásodott vakolatok cseréje, a nedvesedés
megakadályozása nagyon fontos lenne a dohosodás és
salétromosodás megállítására (sajnos a külső drén rendszer
számos kivitelezési műszaki hiba miatt nem működik, illetve a
szentélynégyszög déli oldalán látható terepszint mélyítés
kifejezetten ,,bevezeti" a vizet a templom falak alá, mivel
nincs rendes drénrendszer pL távoli szikkasú.őval kiépítve
hozzá. A csüngő ereszcsatomák kb. kéttucatnyi helyen
lyukasak és korrodáltak, a lecsöpögő vizet a falazatok,,isszák
fel'. Templomunk tetőhéjazata számos helyen lyukas,
beázunk, Erről fotódokumentumokat is mellékelünk. A
toronysüveg és az apszis patinás rézfedése már szemmel
látható konóziókat mutat, a forrasztásoknál az apszisnál jól
láthatóan lyukas is a korcolt rézfedés (nagyon szép zőld a
patinája, de sajnos sok helyen átkonodált!)
A templomhajó északi és déli támpillérei többnyire
tönkrementek (a homokkő teljesen elmállott, mivel a barokk
kor őta ezeket nem cserélték, valamint a támpillérek
betonlemez-fedése sajnos nem véd a nedvesség ellen, így a
falak elnedvesedésében komoly szerepet visznek. A belső
karzat teljesen szúette és nem is eredeti (Stehlo Ottó 1905-ös
felújítása során készült utólagos, durva paraszt-ácsolat),
melynek állapota a tartóoszlopok korhadása és szuvasodása
miatt már veszélyes. A torony felmenő lépcső szerkezete és a
lrarangmechanika is konodált (lengőszerkezete dörzsh ajtásű, a
korona-tarlószerkezet 1927-ben készült, az elműlt 93 évben
még nem volt felújítva),Igazáből ezeket az épületrészeket még
sohasem újították fel, mivel nem látja a nagyközönség, ezért
valószínűleg a szerkezeti tölgyfa-ácsolatok a legutóbbi
felj egyzéseink szerint I7 93 -ban történtek. Azőta elképzelhető,
hogy egyáltalán nem cserélték őket (pontosan neln tudjuk- de
valószínű, mivel borzalmas állapotúak!). Mindeközben a
templom biáonsági rendszere teljesen elavult, kamerarendszer
nincs, hangosítás nincs, pedig itt őrtzzük a Vizsolyi Bibliát és
rangos konceftek helyszíne (olyankor pl. mindig a Sárospataki
Kollégiumból bérelünk hangosítást! ). Sainos a freskókat



megvilágító LED-es reflektorok 55%-át is ki kell cserélni
élettartami amortizáciő miatt. Muszáj al,ről is szólnunk, hogy a
cintermet övező ősi (kb. 800- 900 éves) köfal sok helyen
romos, javításra szorul - pedig kívülről igen látványos mind a
láto gatók, mind pl. TV-fe lvételek szempontj ából. "

1,4. Jelenleg az emlékhely
has ználatáv al kap c s olato s an
kialakult szokások,

Láto gatőkőzp on tunk 1 átogatás a meghatár o z ott nyitva tattás
szerint múzeump edagógiai foglalkozás ok és tátlatvez etések
keretében biztosított heri hat nap (csupán hétfőnként vanzátva,
nyiwatartási idó: I(-\r 9:00-18:00), dolányozni, csak egy kilelölt
szabad téri helyen szabad, valamint kisállatot a templomba nem

hagyományok ismertetése:

(maxiruum 1 000 karakter)
szabad bevtnnr (ktvéve vakvezetó állat), különösen a szakrá]_is

tétben fokozottan tilos a ptovokatív, vallási érzékenységet sértő
magatattás és illetlen tevékenységek végzóse. trgyházi ünnepeink,
nagyobb kulturál_is rendezvényeink sotárr 1ellemző a templomban
református rendtattás szednti felekezeti títus gyakorlása (iturgia),
melyhez a más felekezet(iek az ökumenikus eg,y-üttélés bevett
s zab ály at sz erint alkalmazko dnak. Fénlkép ez ni, felr,ételeket
készíteni csak szabályozott ketctek között, pi. elóre egyeztetett
módon és jóváhagyott céilal szabad.

15. Jövőbeni javaslat a
has znáIatt a, a j ánlás ok, célok:

(naxinam l 500 karakter1

Javaslatunk szetint rendkívül fontos lenne emlékhellünk
emlékezet-pedígógiai fe jlesz tés ét elindítani, tor.ábbá olyan
kiállítási tattalmakat léttehozru, melvek a teformáció,
nyomdatörténet és könlwkultura terén pátatlan és lriánlpótló
hazai ismeretanyaggal gazdagtanák nem csak céltudatos
zatándokainkat, hanem az űj generáció Istent kereső, de a Brblia
ismetetétől és kegyességétó1 elszakadt nernzedékét is. Persze ezen
tattalmak kimunkálásához nélkülözhetetlen egy megfelelő
múzeumépület kialakítása is. Céljainkat tekintve ez lenne jelenleg
a legfóbb ptiodtásunk.

16. Rövid-, közép-, és
ho s s zútávú has znáIata,
fejlesztése:

(maximum 1500 katakter)

Rövid távú fejlesztés (2 évte elóte tekinwe): állagmegóvó
munkákra volna szükség a templom esetében olyan műszaki
tartalmak terén, melyek nem keniltek bele a 2023-ban esedékes
templomtető felújítás programjába. Tattószerkezeti
szalcréleménnyel tendelkezünk a katzat életr-eszélyes/tendkívül
rossz állapotátőI, amjt nagyon sütgósen cserélni kellene, mivel a

templom látogathatósá gát veszéIyezteti. Nem szeretnénk
bales etet,/tragédiát! Mos dó lre\,is ég kapacitás növelés e égetően
szükséges (akadálymentes, pelenkázós). Sütgető lenne a külső
megvilágító teflektotok csetéje, mivel a 8 db teflektotból, már
csak egy működrk, ugyanakkor eleve elavult (higanygózős
technológiáról van szó- amit LED-este szetetnénk csetélni).
Nagyon f'ontos lenne a külsó erőd kőfal felűjítása, mivel több
helyen omladozik és életveszélyes állapotu (kókiömlések
keletkeztek). Nagyon szeretnénk a templomkertben egy műkő
mellszobrot /bisztRákőczi Zsigmondró| ami rendkívül nagy
hiányossága j elenleg emlékhelpinknek.

Közép távű fejlesztés :Szükséges lenne egy új múzeumépület
építése ahrsz 3,sz- alatt ingatlanon, rnivel a refotmációs és

bibliatörténeti kiállításunkat nincs hol létrehozni és bemutatni.

Hoss zú táv6 íejlesztés : energetikai és szenn n/akezelé si,
has ználai v iz ttjnhaszno s ító, hulladéks z elekció s, és

eletomobiütást támoqató feilesztésekkel szeretnénk



Lűrnabarátabbá tenni emlékhelyünket.

1,7. Folyamatban lévő fejlesztés:

(milyen forrásból, milyen
előkészítettséggel)

A tulajdonos közösség jelenleg aLátogatőközpont Bibüás
I(önyvesházátűjitja fel, EU RRF forrásből:Magyar Falu Ptogram
ketetében kistelepülési boltfelújítási céItamogatás zajlik
55 397 500 Ft vissza nem térintendő támogatással, valamint a
Tiszáninneni Ref. Egyházkerület templomunk tetőzetének
felűjitásít kezdi el váthatőan2023-ban, azonban arról nem közölt
információt a tulajdonos egyházkőzségnek, hogy milyen forrásból
és milyen értékben teszi ezt.

18, Fenntarthatóság
(átogatottság növelés e) :

EmlékhelyinkJátogatóközpontunk nem rendelkezik semmilyen
állami notmatlv támogaással, így takarékos, költségvetési
tervezés alapján zajük emlékhelpink gazdálkodása, melynek főbb
költségtényezőí abérkőltségek és a tezsiköltségek. Ezek
tedezéséte szed a tulajdonos közösség belépődíjat látogatóinktól.
Elmondlrató, hogy emlékhelpink eddig sosem rendelkezett annyi
anyagi erőfottással, hogy drtekt reUámozzamagát mint turisztrkai
deszunáció (p1. út mentr tunsztikai/reklámtáblák, rádió, TV
hitdetések, onüne hitdetések). Ennek ellenéte megfigyelhető volt
a 2010 években a folyamatos Látogatőszám növekedés, melyet
2020-őta folyamatos de stabil stagnálás követ (COVID-19,
szankciós infláció).

19. A tendkívüli (havatia)
eseményekkel kapcsolatban
követendó, jogszabályban
rőgzítet t intézkedés ek é s

védelmi előírások
ismertetése:

Rendkír.üli események/havatia lrelyzet esetén azonnali és konkrét
tájékoztatást ad a tulajdonos egyházközség a nyilvánosság
számáta az emlékhely esetleges érintettségérói és a benne
foganatosított szabályoktól, a rendkívüli és betartandó
normákról. Eddig a COVID-19 1ár,ányhelyzet okozta váItoző
szabálr.ok betattatása volt korábban kihívás, melyet sikerrel
teljesített Látogatóközpontunk. Energia-vészlrelyzet esetén
energia-fogvasztás mentes üzemeltetést kell pl, kidolgoznunk,
melyhez a munkatársaknak és a látogatóknak is alkalmazkodni
kell (pl. melegedő hely kialakítása). ezeket abelátatnáliskőzzé
tesszük lrudetésként, valamint Bibliás l(önl,vesházrrnk falán is
kőzzé tett hirdetmények vannak, továbbá istentisztelet során a

gyülekezet tészérc szóbeli (helyben szokásos) klhirdetése is
megtalállrató, továbbá online felületernket: weboldal, I,-acebook).
Rerrdkívüli r,édelmr előttás: A Vizsolyi Biblia vizsolyi példányának
biztonsági tátolóból való kivétele, illetve bármely célból való
fiz ]kai h o z z áféré s biz to s í tá s a l<lz át őIag ren dő d j el en l ét
biztosításával folytatható le.

20, I{otábbi emléklrely
támogatások felsotolása:
740/2001. (XII.21) I{orm
rendelet szerlnt
(mlkor/mire/mennyit/ s tátus

4

nem televáns (nem volt)

21,. Térképmelléklet

Á beazonosíüatóság,
megközelíthetóség
ábrázolásához megfelelő
méretaránlú tétképmelléklet

lsd nelléklet

22. Fotódokumentáciő hd nelléklet

9
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Kitöltési segédlet:

5. Egyéb szereplők
- pl. h"ly' önkormányzatok, egyhází jogi személyek, civil szervezetek, úapíwányo\ állami

szerve\ kltatőintézetek és egyetemek stb
10. Esetlege§eír a fennálló védettségből következő előltások részletes ismertetése:

- pL a kulturáüs ötökség védelméről tendelkező jogszabáIyok úapjh fennálló védettségből,
valamint az épített környezet alal<ttásfuőI és védelméről szőIő jogszabáhyból etedő
koiátozások és tilalma§ rendezési terv, építési terv részletezése, ha az emlékhely édntett.

- pl. amennyiben az emlékhely védett természeti teríi.leten természetvédelmi kezelési terv
van hatáIybarl, az abban fogiait, a kiemelkedő egyetemes éték védelmét biztosító
tetmészetvédelmi kezelési előfuásokra történő utalások és hivatkozások rögzítése.

tL. Az emlékhelyet és annak kezelését édntő hatályos iogszabályok felsotolása:

- A 2011. évi CXLIX. törvény a kulturáüs örökség védelmétől szőIő 2007. évi IX[V.
törvény módosításáról ;

- 74O/2O21. (Xl1.21.) Korm. rendelet a nemzeti és történelmi emlékhelyek használatáról és
fenntartható használatuk támogatásáról az adott emlékhelyet epntó"slamennyi otszágos
védettséget biztosító konkrét jogszabilyok felsorolása (pl. műemlékvddekni jogszabályok,
tetmészetvédelmi tv., önkotm ányzaú rendeletek slb.)

- az enléIÁelyre, mint ingatlanra vonatkozó he\yt'szabályok, mint például ÖRT, HÉSZ es
egyéb dokumentumokban fellelhetőbesotolások, .

12, Az emlékhely és ahozzáí6ződő nemzeti étték ismertetése,

- annak bemutatása, hogy mely tényezők indokolták a nemzeti emlékhellyé nlJtlvánltást fa
jogszabáIyhozkorábbatlmat eikészített indokolások] :

13.Az emlékhet} feníaUO á|lapotának - leító és képi - bemutqfás&i qq
- a j elenlegi állapot a beavarkozások szükségességének meg1 elöléséVei
- az em7él<hely állapotát fenyegető esetleges veszélyek [pl. alagút és pincetendszet a budai

vár esetében]
- fotó dokumentáció a használati terv mellékleteként

16. Az emlékhelyhez íhződő nemzeti érték megőzéséhez, fenntatásához és
bemutatásához tövid-, kőzép- és hosszútávon tefirezett intézkedések - azok időbeü
ütemezését is bemutató - ismertetése, az alábbiak középpontba állitásával:

kutatás,

a fenntatth atő ság növelése,
megi elölés, figyelemfelhívás, megközelítés, közlekedés, parkolás,
hozzáférhetőség, bemutatás, tutizmus,
szaklltat képzés, továbbképzés lehetőségei,
oktatás, ismerettetjesztés, társadalmi tudatosság növelése, emlékezetpedagogiai módszerek
kommunikáció.

Rövidtávú: elsődleges intézkedése\ amelyek legfeljebb kétéves periódusokban
megjelölik az állapot-és állagvédelmi igényt:

- Kőzéptávű: átfogő állapot- és állagvédelmi tervezet kőzéptávn, a keze|ési terv
énrényességének időtattamára szőIőan:

- Hosszútávú: időbeü ütemezést is tatafmaző, mát előkészített tervek vagy folyamatban
lévŐ, illetve tervi szintű programok, projektek részletes ismettetése:
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