
 

 

 
CM/Res(2010)53. sz. határozat  
a Kulturális Útvonalakról szóló kibővített részleges megállapodás létrehozásáról 
 
(Elfogadta a Miniszterek Bizottsága a miniszterhelyettesek 2010. december 8-i 1101. ülésén) 
 
 
A Miniszterek Bizottságában Ausztria, Azerbajdzsán, Bulgária, Ciprus, Franciaország, Görögország, 
Olaszország, Luxemburg, Montenegró, Portugália, az Oroszországi Föderáció, Szlovénia és 
Spanyolország képviselői 
 
Szem előtt tartva az Európa Tanács Kulturális Útvonalak programjának a Miniszterek Bizottsága 
CM/Res(2007)12. sz., az Európa Tanács Kulturális Útvonalairól szóló határozatán alapuló sikerét, 
amely a közös európai örökséggel kapcsolatos tudatosság nélkülözhetetlen eszközévé vált, az 
európai polgárság pilléreként, az életminőség javításának, valamint a társadalmi, gazdasági és 
kulturális fejlődés forrásaként; 
 
Hangsúlyozva a Kulturális Útvonalak, mint kézzelfogható példák fontosságát az európai határokon 
átívelő útvonalak révén, a közös értékeken alapuló európai kultúra pluralizmusának és 
sokszínűségének, és mint a kultúrák közötti párbeszéd és megértés eszközei; 
 
Elégedettséggel megjegyezve, hogy 29 Kulturális Útvonal kapta meg az Európa Tanács Kulturális 
Útvonal minősítést, és az útvonalak megvalósításával megbízott hálózatok tevékenysége 
folyamatosan növekszik, átível az európai kontinens nagy részén, és azon túl. Megjegyezve, hogy a 
Kulturális Útvonalak jelenleg kulturális események, oktatási csereprogramok és körutazások százait 
valósítják meg minden évben, emberek százezreit, szervezetek és helyi közösségek százait bevonva; 
 
Elismerve, hogy a lehető legszélesebb körű elterjedtség és hatás elérése érdekében a jelenlegi, 
valamint a készülőben lévő Kulturális Útvonalak nagyobb szakmai segítséget és támogatást 
igényelnek; 
 
Kiemelve a luxembourgi székhelyű Európai Kulturális Útvonalak Intézetének alapvető hozzájárulását 
az információk összeállításához és terjesztéséhez, és a Kulturális Útvonalak létrehozásához 
szükséges technikai segítségnyújtás megnövekedett keresletének kezeléséhez, továbbá köszönetet 
mondva a luxemburgi kormánynak az Intézet számára hosszú éveken át nyújtott folyamatos és 
nagylelkű támogatásáért; 
 
Figyelemmel Luxemburg Kormányának kinyilvánított szándékára, miszerint – az Európa Tanáccsal 
kötött új kétoldalú megállapodás keretében – továbbra is éves, önkéntes alapú hozzájárulást biztosít 
az Európai Kulturális Útvonalak Intézete működési költségeinek fedezéséhez annak érdekében, hogy 
az teljesíteni tudja a KRM által rárótt feladatokat; 
 
Elégedettséggel tudomásul véve az Európa Tanács és az Európai Unió között a Kulturális Útvonalak 
és a kulturális turizmus területén létrejött szilárd partnerséget, továbbá támogatva e partnerség 
jövőbeli folyamatos megerősítését; 
 
Elismerve a Kulturális Útvonalak fontosságát a határokon átnyúló kulturális együttműködés és a 
fenntartható kulturális turizmus fejlesztése terén, amely a helyi tudásra, készségekre és  örökségi 
elemekre épül, támogatva Európát – beleértve a kevésbé ismert régiókat – mint egyedülálló kulturális 
élményt kínáló úticélt; 
 
Tudatában annak, hogy a fejlesztés és a meglévő, valamint új Kulturális Útvonalak támogatása 
érdekében egy megfelelő kapacitással rendelkező működési eszköz biztosítása szükséges; 
 
Felidézve azt a 2010. december 8-i határozatot (CM/Del/Dec(2010)1101/7.2ab), amelyben a 
Miniszterek Bizottsága felhatalmazta az érintett tagállamokat, hogy az Európa Tanácson belül, egy 
kibővített részleges megállapodás útján folytassák ezen célkitűzésüket; 
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A Miniszterek Bizottsága CM/Res(2010)52. sz., „Az Európa Tanács Kulturális Útvonala” minősítés 
odaítélésének szabályairól szóló határozatának fényében; 
 
Tekintettel a Miniszterek Bizottsága által 1993. május 14-én, annak 92. ülésszakán elfogadott, 
részleges és kibővített megállapodásokról szóló Res(93)28. sz. törvényerejű határozatra;  
 
Tekintettel a Miniszterek Bizottsága miniszterhelyetteseinek 1996. október 17-i 575. ülésén elfogadott, 
a Miniszterek Bizottsága miniszterhelyetteseinek 2010. május 5-i 1084. ülésén elfogadott 
CM/Res(2010)2. sz. határozata által módosított, az Európa Tanács részleges és kibővített 
megállapodásaival kapcsolatos kritériumok felállításáról szóló Res(96)36. sz. határozatára,  
 
 
Az alábbiakat határozták el: 
 
1.  Ezennel létrehoznak egy, a Kulturális Útvonalakról szóló kibővített részleges megállapodást 

(KRM), amelyet a jelen határozathoz csatolt statútum rendelkezéseivel összhangban 
kezelnek; 

 
2.  A KRM személyzete az Európa Tanács Titkárságának része lesz; 
 
3.  Az Európai Kulturális Útvonalak Intézete Luxemburg Kormányának pénzügyi támogatásával 

fog működni a KRM pártfogásában, segítséget nyújtva a tevékenységi program 
végrehajtásában az Európa Tanács Főtitkára és a luxemburgi hatóságok, valamint az Európai 
Kulturális Útvonalak Intézetének elnöke és a KRM Ügyvezető Titkára között létrejött működési 
megállapodás alapján. 

 
4.  A KRM-t kísérleti projektként egy három éves kezdeti időszakra hozzák létre, amelynek 

lejártát követően a Miniszterek Bizottságát jelentésben tájékoztatják annak eredményeiről és 
sajátos hozzájárulásáról. E jelentés alapján a Miniszterek Bizottsága felülvizsgálja a KRM 
mandátumát, és dönt annak jövőjéről. 

 
 
 
Melléklet a CM/Res(2010)53. sz. határozathoz 
 
A Kulturális Útvonalakról szóló kibővített részleges megállapodás statútuma 
 
 
1. cikk – Célok és feladatok 
 
1.1  Célok 
 
A kibővített részleges megállapodás (KRM) a tudáson és a közös európai örökség iránti tudatosságon 
keresztül hozzájárul az európai identitás és polgárság előmozdításához, továbbá a kulturális 
kapcsolatok és párbeszéd fejlesztéséhez Európán belül, valamint más országokkal és régiókkal 
egyaránt. A közös kulturális tér kialakítására törekszik a Kulturális Útvonalak fejlesztése révén, az 
örökség, az oktatás, a hálózatépítés, a minőségi és fenntartható határon átnyúló turisztikai és egyéb 
kapcsolódó tevékenységekkel kapcsolatos tudatosítás elősegítése céljából. 
 
A KRM hozzájárul a Kulturális Útvonalak potenciáljának megerősítéséhez a kulturális együttműködés, 
a fenntartható területi fejlődés és a társadalmi kohézió érdekében, különös hangsúlyt fektetve az 
európai egység, történelem, kultúra és értékek szimbolikus jelentőségének témájára, továbbá a 
kevésbé ismert úticélok felfedezésére. Alulról építkező hálózatok és társulások, helyi és regionális 
önkormányzatok, egyetemek és szakmai szervezetek bevonásával erősíti a kulturális csere és a 
turizmus demokratikus dimenzióját. Hozzájárul a sokszínű kulturális örökség megőrzéséhez tematikus 
és alternatív turisztikai útvonalak és kulturális projektek révén. 
 
A KRM minden szempontból hozzájárul a Kulturális Útvonalak koncepciójának fejlesztéséhez és 
támogatásához annak érdekében, hogy világszerte felhívják a figyelmet Európára, mint egyedülálló 
értékekkel és minőséggel rendelkező turisztikai célpontra. 
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Definíciók 
 
Kulturális Útvonal: kulturális, oktatási örökség és turisztikai együttműködési projekt, amelynek célja 
egy történelmi útvonalon, kulturális koncepción, személyen vagy jelenségen alapuló, a közös európai 
értékek megértését és tiszteletben tartását szolgáló transznacionális fontossággal és jelentőséggel 
bíró útvonal, vagy útvonalak sorozatának fejlesztése és támogatása. 
 
Kulturális Útvonal fenntartója: az Európa Tanács egy vagy több tagállamában törvényesen bejegyzett 
szervezet, vagy szervezetek csoportja, illetve egy állami intézmény, amely jogi, pénzügyi és erkölcsi 
felelősséget visel a Kulturális Útvonal irányításáért és működéséért, és képviseli az útvonalat az 
Európa Tanács előtt. 
 
„Az Európa Tanács Kulturális Útvonala” minősítés: azon Kulturális Útvonalaknak adományozott 
tanúsítvány, amelyek megfelelnek a Miniszterek Bizottsága CM/Res(2010)52. sz., „Az Európa Tanács 
Kulturális Útvonala” minősítés odaítélésnek szabályairól szóló határozatában lefektetett 
kritériumoknak. 
 
1.2  Feladatok 
 
Politikai döntéshozatal és normák meghatározás 
 
A KRM, elsősorban az Európai Kulturális Útvonalak Intézetének szakértelméből merítve, tanácsadást 
és szakértői segítséget nyújt a Kulturális Útvonalak fejlesztésében, megvalósításában, 
kiértékelésében és támogatásában az alábbi területeken: 
 

 projekt hálózatok és szervezetek felállítása és működtetése, valamint együttműködési 
megállapodások fejlesztése; 

 az útvonalak történelmi hátterének kutatása, valamint a Kulturális Útvonalak kulturális és 
oktatási tartalmának és tevékenységének fejlesztése; 

 egy a Kulturális Útvonalakon alapuló fenntartható turisztikai ajánlat kidolgozása, hozzájárulva 
ezzel a régiók gazdasági jólétéhez; 

 a finanszírozási és promóciós stratégiák előkészítése és végrehajtása; 
 képzés és kapacitásbővítés a Kulturális Útvonalak fenntartóinak, különös tekintettel az Európa 

tanácsi és más nemzetközi normákkal kapcsolatban az örökség és a kultúra terén, valamint a 
szakmai tevékenység normáira a turizmus területén; 

 promóció, láthatóság és minden egyéb aspektus az Európa Tanács normáinak megfelelően. 
 
A KRM támogatja a kapcsolatépítést és a cseréket a Kulturális Útvonalak fenntartói és más partnerek 
között a kulturális turizmus területén, különös tekintettel: 
 

 a közös elképzelés és stratégia fejlesztésére a kulturális útvonalak, mint idegenforgalmi 
termékek számára; 

 a partnerség fejlesztésére, az európai kulturális turizmus számára rendelkezésre álló források 
növelése érdekében; 

 a jó gyakorlatok azonosítására és terjesztésére. 
 
A KRM hozzájárul a kulturális útvonalakkal és turizmussal kapcsolatos új irányok és normák 
fejlesztéséhez, válaszul a modern társadalmak kihívásaira és aggodalmaira. 
 
A KRM további módszereket dolgoz ki a határokon átnyúló kulturális turizmus előmozdítása 
érdekében. 
 
A KRM a Miniszterek Bizottsága CM/Res(2010)52. sz., „Az Európa Tanács Kulturális Útvonala” 
minősítés odaítélésnek szabályairól szóló határozatával összhangban ítéli oda az Európa Tanács 
Kulturális Útvonala minősítést. 
 
1.3  Tevékenységi program 
 
A KRM a Kormányzó Testület által meghatározott tevékenységi programot hajt végre. 
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2. cikk – Csatlakozás és tagság 
 
2.1  Az Európa Tanács bármely tagállama, illetve az Európai Kulturális Egyezmény részes fele 

csatlakozhat a KRM-hez az Európa Tanács Főtitkárának címzett értesítéssel. 
 
2.2  A Miniszterek Bizottsága, az KRM tagállamainak képviselőire korlátozott összetételében, az 

Európa Tanács Alapszabályának 20.d cikkében meghatározott többséggel, meghívhat 
bármely olyan államot, hogy csatlakozzon a KRM-hez, amely nem tagállama az Európa 
Tanácsnak, azokkal a KRM-tagországokkal folytatott konzultációt követően, amelyek nem 
tagjai az Európa Tanácsnak. Az az Európa tanácsi tagsággal nem rendelkező állam, amely 
ilyen meghívást kap, értesíti a Főtitkárt arról, hogy a KRM tagja szándékozik-e lenni. 

 
2.3  Az Európai Unió felkérést kap, hogy csatlakozzon a KRM-hez. 
 
2.4  Az Európa Tanács tagállamai és egyéb, az Európai Kulturális Egyezmény részes felei, 

amelyek nem csatlakoznak a KRM-hez, kérelmezhetik megfigyelő státuszukat a KRM-ben egy 
legfeljebb két éves időszakra. Az ilyen ügyekről szóló döntéseket, beleértve a megfigyelők 
esetleges pénzügyi hozzájárulását, a KRM Kormányzó Testülete fogja meghozni. 

 
2.5  A Parlamenti Közgyűlés, az Európa Tanács Helyi és Regionális Hatóságainak Kongresszusa, 

valamint a Nemzetközi Civil Szervezetek Konferenciája az alábbi 3.4. cikkel összhangban 
vehet részt a KRM munkájában. 

 
3. cikk – Kormányzó Testület 
 
3.1  A KRM Kormányzó Testülete a KRM tagállamainak egy-egy képviselőjéből, valamint az 

Európai Unió két képviselőjéből áll – egy az Európai Bizottság, egy pedig az Európai 
Parlament képviseletében. 

 
3.2  A Kormányzó Testület tagjaiból egy Vezetőséget választ, amely egy elnökből, egy alelnökből, 

és három további tagból áll, két éves hivatali időre, amely csak egyszer hosszabbítható meg. 
 
3.3  A Kormányzó Testület: 

 felelős a KRM-re átruházott feladatok általános végrehajtásáért; 
 odaítéli az Európa Tanács Kulturális Útvonala minősítést a Miniszterek Bizottsága 

CM/Res(2010)52. sz., „Az Európa Tanács Kulturális Útvonala” minősítés odaítélésnek 
szabályairól szóló határozatával összhangban; 

 elfogadja a KRM éves programtervezetét és benyújtja azt – összhangban az Európa Tanács 
pénzügyi szabályzatával – az Európa Tanács Főtitkárának az éves költségvetési tervezet 
kidolgozásához kapcsolódóan, mielőtt az átkerülne az alábbi 5.2. cikk által felállított szervhez; 

 dönt a projektekről, összhangban az Európa Tanács politikai prioritásaival; 
 felügyeli a kapcsolatokat az Európai Kulturális Útvonalak Intézetével, annak fellépései és a 

KRM tevékenységi programja közötti konzisztencia biztosítása érdekében; 
 figyelemmel kíséri a tevékenységi program végrehajtását; 
 éves tevékenységi jelentést fogad el és továbbít a Miniszterek Bizottságának. 

 
3.4  A Kormányzó Testület évente egyszer ülésezik. Meghívhatja az Európa Tanács érintett 

szerveinek képviselőit üléseire, szavazati jog nélkül, a napirendjén szereplő témáknak 
megfelelően. 

 
3.5  A Kormányzó Testület operatív feladatokat jelölhet ki a Vezetőség számára. A Vezetőséget az 

Kormányzó Testület elnöke hívja össze legalább évente egyszer. 
 
3.6  A Kormányzó Testület döntéseit a leadott szavazatok kétharmados többségével fogadja el, 

minden egyes tag egy szavazattal rendelkezik. Eljárási ügyekben a leadott szavazatok 
többsége dönt. Minden egyéb kérdésben a Kormányzó Testület saját eljárási szabályzatot, és 
– tevékenységeinek végrehajtása érdekében – további rendelkezéseket fogad el. 
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3.7  Annak érdekében, hogy mentesítsék a főtitkárt a KRM irányításának felelőssége alól a 
kérdéses pénzügyi évre, a Kormányzó Testület – jóváhagyással, vagy bármilyen 
megjegyzéssel együtt – megküldi éves beszámolóját és a külső auditor által készített jelentést 
a Miniszterek Bizottságának, a pénzügyi szabályzatban foglaltak szerint. 

 
4. cikk – Kulturális Útvonalak Tanácsadó Fórum 
 
4.1  A Kulturális Útvonalak fenntartói, hálózatok, örökségvédelemmel és turizmussal foglalkozó 

nemzetközi szervezetek és platformok, helyi és regionális hatóságok, civil társadalmi 
szervezetek, kereskedelmi kamarák, alapítványok és más donor szervezetek, az 
idegenforgalom, az örökségvédelem és kultúra területén tevékenykedő szakmai szervezetek, 
vagy más érintett szervek képviselőinek találkozójára évente kerül sor a Kulturális Útvonalak 
Tanácsadó Fóruma keretén belül. 

 
4.2  A fórumon történő részvételre az KRM Titkársága által megerősített meghívás vagy 

regisztráció útján kerül sor. 
 
4.3  A fórum a Kulturális Útvonalakkal kapcsolatos tendenciák és kihívások megvitatására szolgál, 

és platformot biztosít a tapasztalatcseréhez, a Kulturális Útvonalak megvalósításában elért 
eredmények áttekintéséhez, az új szakmai módszerekről folyó vitákhoz, az új 
kezdeményezések elindításához és a partnerségek fejlesztéséhez. 

 
5. cikk – Költségvetés 
 
5.1  A KRM forrásai az alábbiakból állnak : 

 éves hozzájárulások valamennyi tagállamtól, amely csatlakozott a KRM-hez, és amennyiben 
lehetséges, hozzájárulások a megfigyelőktől a 2.4. cikk értelmében; 

 bármilyen egyéb, az alábbi 5.4. paragrafus rendelkezései alá tartozó befizetés, adomány vagy 
hagyaték. 

 
A KRM hozzájárulásokat fogadhat az Európai Unió által is. 
 
5.2  A KRM költségvetését és a hozzájárulások adott mértékét évente a Miniszterek Bizottsága 

KRM-ben részt vevő tagállamainak képviselőiből, valamint az egyéb, szavazásra jogosult 
tagok képviselőiből álló szerv fogadja el. 

 
5.3  A tevékenységi program végrehajtásához köthető kiadásokat, továbbá a közös titkársági 

kiadásokat a részleges megállapodás KRM-tagok és – adott esetben - megfigyelők által 
finanszírozott költségvetéséből fedezik. A KRM székhelyéhez, valamint a személyzethez 
kapcsolódó kiadásokat, továbbá az Európai Kulturális Útvonalak Intézete működési költségeit 
a KRM elszámolásában információs elemként kell feltűntetni. 

 
5.4  A KRM a megállapodás munkájához kapcsolódva önkéntes és egyéb hozzájárulásokat is 

fogadhat a Kormányzó Testület előzetes felhatalmazása alapján. Ezeket a hozzájárulásokat 
egy külön, az Európa Tanács pénzügyi szabályzatának 4.2. cikke értelmében nyitott, és az 
Kormányzó Testület által felügyelt számlára kell megfizetni, és a meghatározott célokra és 
feladatokra kell elkülöníteni, feltéve, hogy ezek összhangban vannak a statútum céljaival. 

 
5.5  A KRM vagyonát az Európa Tanács nevében kell megszerezni és birtokban tartani, amely így 

a meglévő megállapodások alapján a Tanács eszközeire érvényes kiváltságokban és 
mentességekben részesül. 

 
5.6  A Kormányzó Testület ülésein részt vevő személyek utazási és tartózkodási költségeit az 

állam vagy az érintett szervezet viseli. 
 
5.7  A Kulturális Útvonalak Tanácsadó Fórumon részt vevő személyek utazási és tartózkodási 

költségeit a résztvevőknek kell kifizetnie, kivéve, ha a Kormányzó Testület másként nem 
határoz a KRM működési költségvetésében meghatározott speciális célú juttatások alapján. 
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5.8  Az Európa Tanács pénzügyi szabályzata a KRM költségvetésének elfogadására és 
kezelésére vonatkozóan értelemszerűen alkalmazandó. 

 
6. cikk – Titkárság 
 
6.1  A KRM Ügyvezető Titkára által vezetett titkárságát az Európa Tanács Főtitkára biztosítja. 
 
6.2  Az Ügyvezető Titkár intézményeket és független szakértőket kérhet fel a program által érintett 

területeken. 
 
6.3  A KRM székhelye Luxembourg, az Európai Kulturális Útvonalak Intézetének épülete, 

Luxemburg Kormányának jóvoltából. 
 
7. cikk – Módosítások 
 
A Miniszterek Bizottsága, a KRM tagállamainak képviselőire korlátozott összetételében, az Európa 
tanácsi tagsággal nem rendelkező KRM-tagokkal folytatott konzultációt követően, módosításokat 
fogadhat el jelen statutum vonatkozásában az Európa Tanács Alapszabályának 20.d cikkében 
meghatározott többséggel. 
 
8. cikk – Felmondás 
 
8.1  Az Európa Tanács Főtitkárának címzett nyilatkozat útján bármely tagállam felmondhatja a 

KRM-t. 
 
8.2  A Főtitkár elismeri a nyilatkozat átvételét, és erről értesíti a KRM tagjait. 
 
8.3  Az Európa Tanács Alapszabálya 7. cikkének analógiájára, a felmondás hatályossá válik: 

 a bejelentés pénzügyi évének végén, amennyiben a bejelentés a folyó pénzügyi év első kilenc 
hónapja során történik; 

 a következő pénzügyi év végén, ha a felmondás bejelentése a pénzügyi év utolsó három 
hónapjában történik. 

 
8.4  Az Európa Tanács pénzügyi szabályzatának 18. cikkével összhangban, a Kormányzó Testület 

megvizsgálja a tagállam felmondásával járó pénzügyi következményeket, és megteszi a 
szükséges intézkedéseket. 

 
8.5  A Főtitkár haladéktalanul értesíti az érintett tagot felmondásának következményeiről. 


