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Az Európai Táj Egyezmény 
végrehajtásának helyzete –

nemzetközi kitekintés és hazai helyzet 



2000. október 20. (Firenze)2000. október 20. (Firenze)
Az Európai Táj Egyezmény aláírásaAz Európai Táj Egyezmény aláírása

2004. március 1.2004. március 1.
Az Egyezmény hatályba lépése (tíz aláíró országAz Egyezmény hatályba lépése (tíz aláíró ország
jogszabállyal erősítette meg azt).jogszabállyal erősítette meg azt).

Az Európai Táj Egyezmény Az Európai Táj Egyezmény -- történeti közelítéstörténeti közelítés



Az Európai Táj Egyezmény Az Európai Táj Egyezmény -- történeti közelítéstörténeti közelítés

2009. május 2009. május -- 30 országban lépett hatályba30 országban lépett hatályba
Belgium (2005), Bulgária (2005), Ciprus (2006), Csehország Belgium (2005), Bulgária (2005), Ciprus (2006), Csehország 
(2004), Dánia (2004), Egyesült Királyság (2007), Finnország (2004), Dánia (2004), Egyesült Királyság (2007), Finnország 
(2006), Franciaország (2006), Hollandia (2005), Írország (2004),(2006), Franciaország (2006), Hollandia (2005), Írország (2004),
Horvátország (2004), Olaszország (2006), Lengyelország (2005), Horvátország (2004), Olaszország (2006), Lengyelország (2005), 
Lettország (2007), Litvánia (2004), Luxemburg (2007), Lettország (2007), Litvánia (2004), Luxemburg (2007), 
Macedónia (2004), Magyarország (2008), Moldova (2004), Macedónia (2004), Magyarország (2008), Moldova (2004), 
Montenegró (2009), Norvégia (2004), Örményország (2004), Montenegró (2009), Norvégia (2004), Örményország (2004), 
Portugália (2005), Románia (2004), San Marino (2004), Portugália (2005), Románia (2004), San Marino (2004), 
Spanyolország (2008), Szlovákia (2005), Szlovénia (2004), Spanyolország (2008), Szlovákia (2005), Szlovénia (2004), 
Törökország (2004), Ukrajna (2006)Törökország (2004), Ukrajna (2006)

2009. május 2009. május –– 6 további ország aláírta, de még nem ratifikálta6 további ország aláírta, de még nem ratifikálta
Azerbajdzsán (2003), Görögország (2000), Málta (2000), Azerbajdzsán (2003), Görögország (2000), Málta (2000), 
Szerbia (2007), Svédország (2001), Svájc (2000) Szerbia (2007), Svédország (2001), Svájc (2000) 



Az Európai Táj Egyezmény Az Európai Táj Egyezmény -- történeti közelítéstörténeti közelítés

„„Nagy hiányzók”Nagy hiányzók”
Ausztria, Észtország, Németország, OroszországAusztria, Észtország, Németország, Oroszország



A tájegyezmény végrehajtása A tájegyezmény végrehajtása –– nemzetközi kitekintésnemzetközi kitekintés

Nemzeti szemináriumok az Európai Táj EgyezményrőlNemzeti szemináriumok az Európai Táj Egyezményről
2003  Örményország2003  Örményország
2004  Oroszország2004  Oroszország
2004  Románia2004  Románia
2005  Tirana2005  Tirana
2007  Andorra2007  Andorra
Cél: a hatályba lépés meggyorsításaCél: a hatályba lépés meggyorsítása

Az Európa TanácsAz Európa Tanács műhelykonferenciájaműhelykonferenciája az Európai Táj az Európai Táj 
Egyezmény végrehajtásárólEgyezmény végrehajtásáról

Tematikus konferenciák a tájegyezmény végrehajtásánakTematikus konferenciák a tájegyezmény végrehajtásának
gyakorlatárólgyakorlatáról

2007   Nagyszeben 2007   Nagyszeben –– A táj és a vidéki örökségA táj és a vidéki örökség

2008   2008   PöstyénPöstyén –– A táj a tervezési politikában és aA táj a tervezési politikában és a
kormányzásbankormányzásban

2009. október 82009. október 8--9.   Malmö 9.   Malmö –– A táj és a táji hatótényezőkA táj és a táji hatótényezők



A tájegyezmény végrehajtása A tájegyezmény végrehajtása –– nemzetközi kitekintésnemzetközi kitekintés

Részes országok konferenciája (COP)Részes országok konferenciája (COP)??

Az Európa TanácsAz Európa Tanács konferenciájakonferenciája az Európai Táj az Európai Táj 
EgyezményrőlEgyezményről

2001, 2002, 2004, 2007, 2009  2001, 2002, 2004, 2007, 2009  StrasbourgStrasbourg
Résztvevők: a részes és az aláíró országok képviselői + aRésztvevők: a részes és az aláíró országok képviselői + azz
ET szervezetei + megfigyelők: egyéb ET tagországok ET szervezetei + megfigyelők: egyéb ET tagországok 
képviselői + különböző nemzetközi kormányzati és nemképviselői + különböző nemzetközi kormányzati és nem--
kormányzati szervezetekkormányzati szervezetek
A tájegyezmény végrehajtását meghatározó szakmai A tájegyezmény végrehajtását meghatározó szakmai 
dokumentumok szakmai előkészítése dokumentumok szakmai előkészítése 

Az Európa Tanács kulturális örökséggel és tájjal Az Európa Tanács kulturális örökséggel és tájjal 
foglalkozó irányító bizottsága (CDPATEP)foglalkozó irányító bizottsága (CDPATEP)

A szakmai dokumentumok elfogadásaA szakmai dokumentumok elfogadása



Az EurAz Euróópa Tanpa Tanáács Tcs Tááj Dj Dííjaja

„„Az EurAz Euróópa Tanpa Tanáács Tcs Tááj Dj Dííja helyi vagy regionja helyi vagy regionáális lis öönkormnkormáányzatoknak nyzatoknak 
éés azok ts azok táársulrsuláásainak adomsainak adomáányozhatnyozhatóó, amelyek jelen Egyezm, amelyek jelen Egyezméény ny 
valamelyik alvalamelyik aláíáírróója tja táájj--politikpolitikáája rja réészekszekéént olyan politiknt olyan politikáát vagy t vagy 
intintéézkedzkedééseket valseket valóóssíított meg az adott ttott meg az adott tááj vj véédelmdelméére, kezelre, kezeléésséére re éés/vagy s/vagy 
terveztervezéésséére, amely tartre, amely tartóósan hatsan hatéékonynak bizonyult, konynak bizonyult, éés s íígy pgy pééldakldakéént nt 
szolgszolgáálhat Eurlhat Euróópa egypa egyééb terb terüületi leti öönkormnkormáányzatai sznyzatai száámmáára. A ra. A 
kitkitüüntetntetéés olyan nem korms olyan nem kormáányzati szerv sznyzati szerv száámmáára is adomra is adomáányozhatnyozhatóó, , 
amely kamely küüllöönnöösen sokat tett egy adott tsen sokat tett egy adott tááj vj véédelmdelméééért, kezelrt, kezeléésséééért vagy rt vagy 
terveztervezéésséééérrt.t.” (ETE 11. cikk)” (ETE 11. cikk)

A dA dííjat nem valamely tjat nem valamely tááj kapja termj kapja terméészeti szeti éés kulturs kulturáális lis 
öörröökskséége, illetve tge, illetve táájkjkéépi szpi széépspséége alapjge alapjáán, hanem az annak n, hanem az annak 
megmegőőrzrzéése, fenntarthatse, fenntarthatóó hasznoshasznosííttáása sa éérdekrdekéében pben pééldaldaéértrtéékkűű
tevtevéékenyskenysééget vget véégzgzőő szervezet(ekszervezet(ek)!)!

A tájegyezmény végrehajtása A tájegyezmény végrehajtása –– nemzetközi kitekintésnemzetközi kitekintés



Az adományozás szabályairól szóló határozatot (Az adományozás szabályairól szóló határozatot (ResolutionResolution
CM/Res(2008)3 CM/Res(2008)3 onon thethe RulesRules governinggoverning thethe LandscapeLandscape AwardAward of of 
thethe CouncilCouncil ofof EuropeEurope) 2008. február 20) 2008. február 20--án fogadta el a án fogadta el a 
Miniszteri Bizottság. Miniszteri Bizottság. 

A díj adományozására kétévente kerül sor, először 2009A díj adományozására kétévente kerül sor, először 2009--ben. ben. 

Az EurAz Euróópa Tanpa Tanáács Tcs Tááj Dj Dííjaja

Cél: a kitüntetettek ösztönzése, hogy biztosítsák az érintett táCél: a kitüntetettek ösztönzése, hogy biztosítsák az érintett tájak jak 
fenntartható védelmét, kezelését és/vagy tervezését. Hozzájárul fenntartható védelmét, kezelését és/vagy tervezését. Hozzájárul 
ahhoz, hogy az emberek felismerjék a táj minőségének ahhoz, hogy az emberek felismerjék a táj minőségének 
jelentőségét és azokat a hatásokat, veszélyeket, amelyek jelentőségét és azokat a hatásokat, veszélyeket, amelyek 
létrejötte a tájban élők, a tájat használók és a döntéshozók létrejötte a tájban élők, a tájat használók és a döntéshozók 
felelőssége. A tájdíj adományozása támogatja a közösségi felelőssége. A tájdíj adományozása támogatja a közösségi 
részvételt a tájpolitikát érintő döntéshozó folyamatban is.részvételt a tájpolitikát érintő döntéshozó folyamatban is.

A tájegyezmény végrehajtása A tájegyezmény végrehajtása –– nemzetközi kitekintésnemzetközi kitekintés



Az EurAz Euróópa Tanpa Tanáács Tcs Tááj Dj Dííja ja –– elselsőő fordulfordulóó (2009)(2009)

A 2009. évi tájdíj nyertese: A 2009. évi tájdíj nyertese: „„ParcParc de la Dede la Deûûle, le, LilleLille
MétropoleMétropole””

Különdíjat kapott: Különdíjat kapott: „„ParqueParque ChristinaChristina EneaEnea, San , San 
SebastianSebastian” ” 

A tájegyezmény végrehajtása A tájegyezmény végrehajtása –– nemzetközi kitekintésnemzetközi kitekintés

2008 június   A pályázók felkérése a részvételre (beadási 2008 június   A pályázók felkérése a részvételre (beadási 
határidő: 2008. december 31.)határidő: 2008. december 31.)

8 pályázat8 pályázat érkezett: Spanyolország, Franciaország, érkezett: Spanyolország, Franciaország, 
Törökország, Finnország, Olaszország, Szlovénia, Törökország, Finnország, Olaszország, Szlovénia, 
Csehország, Csehország, MagyarországMagyarország

Nemzetközi zsűri Nemzetközi zsűri CDPATEPCDPATEP Miniszteri BizottsMiniszteri Bizottsáágg



Kutatási jelentésekKutatási jelentések
20072007--20092009
Európai Uniós pénzügyi források a tájegyezményEurópai Uniós pénzügyi források a tájegyezmény
végrehajtásáravégrehajtására
A táj és az oktatásA táj és az oktatás
Közúti infrastruktúra: fasorok a tájbanKözúti infrastruktúra: fasorok a tájban
A táj és az etikaA táj és az etika

SzemléletformálásSzemléletformálás
NaturopaNaturopa FuturopaFuturopa
KKöövetkezvetkezőő szszáám: orszm: orszáághatghatááronron
áátnytnyúúllóó egyegyüüttmttműűkkööddééseksek

InformációáramlásInformációáramlás
A tájegyezmény weboldala angol nyelven: A tájegyezmény weboldala angol nyelven: 

www.coe.int/EuropeanLandscapeConventionwww.coe.int/EuropeanLandscapeConvention
Francia nyelven:Francia nyelven:

www.coe.int/Conventioneuropéenedupaysagewww.coe.int/Conventioneuropéenedupaysage

A tájegyezmény végrehajtása A tájegyezmény végrehajtása –– nemzetközi kitekintésnemzetközi kitekintés



Határozat az Európai Táj Egyezmény végrehajtásának Határozat az Európai Táj Egyezmény végrehajtásának 
irányelveiről (CM/Rec(2008)3)irányelveiről (CM/Rec(2008)3)

Az Európa Tanács adatbázisa az Európai Táj EgyezményAz Európa Tanács adatbázisa az Európai Táj Egyezmény
végrehajtásárólvégrehajtásáról

Internet alapú adatbázis terve (Internet alapú adatbázis terve (EuropeanEuropean LandscapeLandscape
ObservatoryObservatory) ) –– 2009. évi munkaterv egyik prioritása2009. évi munkaterv egyik prioritása

A tájegyezmény végrehajtása A tájegyezmény végrehajtása –– nemzetközi kitekintésnemzetközi kitekintés



2005. április 8.2005. április 8.
2051/2005. (IV. 8.) Korm. határozat az Egyezmény2051/2005. (IV. 8.) Korm. határozat az Egyezmény
Magyarország által történő aláírásárólMagyarország által történő aláírásáról

Az Egyezmény végrehajtásának Az Egyezmény végrehajtásának elsőhelyielsőhelyi felelőse 2006. évtől felelőse 2006. évtől 
–– az oktatásért és kultúráért, valamint a az oktatásért és kultúráért, valamint a 
környezetvédelemért felelős miniszterek megállapodásának környezetvédelemért felelős miniszterek megállapodásának 
megfelelően megfelelően –– a KvVM.a KvVM.

2005. szeptember 28.2005. szeptember 28.
Az Egyezmény aláírásaAz Egyezmény aláírása

A tájegyezmény végrehajtása A tájegyezmény végrehajtása –– MagyarországMagyarország

I. szakasz: A tájegyezmény hatályba léptetéseI. szakasz: A tájegyezmény hatályba léptetése



2007. szeptember 17.2007. szeptember 17.
2007. évi CXI. törvény a Firenzében, 2000. október 202007. évi CXI. törvény a Firenzében, 2000. október 20--ánán
kelt Európai Táj Egyezmény kihirdetésérőlkelt Európai Táj Egyezmény kihirdetéséről

2008. február 1.      2008. február 1.      Az Egyezmény hatályba lépése (28)Az Egyezmény hatályba lépése (28)

2008. január 8.2008. január 8.
A külügyminiszter 2/2008. (I. 8.) KüM határozata aA külügyminiszter 2/2008. (I. 8.) KüM határozata a
Firenzében, 2000. október 20Firenzében, 2000. október 20--án kelt Európai Táj án kelt Európai Táj 
Egyezmény kihirdetéséről szóló 2007. évi CXI. TörvényEgyezmény kihirdetéséről szóló 2007. évi CXI. Törvény
22--3. §3. §--a hatálybalépésérőla hatálybalépéséről

A tájegyezmény hatályba léptetése (1. szakasz)A tájegyezmény hatályba léptetése (1. szakasz)



A tájegyezmény végrehajtása A tájegyezmény végrehajtása –– MagyarországMagyarország

4. §. (4) E törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a E törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a 
természetvédelemért felelős miniszter gondoskodik a kultúráért természetvédelemért felelős miniszter gondoskodik a kultúráért 
felelős miniszterrel egyetértésben és a területfejlesztésért és felelős miniszterrel egyetértésben és a területfejlesztésért és 
területrendezésért felelős miniszterrel együttműködve.területrendezésért felelős miniszterrel együttműködve.

2007. évi CXI. törvény2007. évi CXI. törvény

II. szakasz: A tájegyezményből adódó feladatok végrehajtásaII. szakasz: A tájegyezményből adódó feladatok végrehajtása

Szervezeti keretekSzervezeti keretek

A tárcaközi bizottságot létrehozó A tárcaközi bizottságot létrehozó KvVMKvVM--OKMOKM--
NFGMNFGM együttes utasítás közigazgatási egyeztetése együttes utasítás közigazgatási egyeztetése 
megszakadtmegszakadt

Az Európai Táj Egyezmény Nemzeti Koordinációs Az Európai Táj Egyezmény Nemzeti Koordinációs 
Bizottság létrehozásaBizottság létrehozása!!
Az Európai Táj Egyezmény Szakértői MunkacsoportAz Európai Táj Egyezmény Szakértői Munkacsoport
létrehozásalétrehozása!!



Az intézkedési tervAz intézkedési terv tervezete elkészült (2007. december 18.)tervezete elkészült (2007. december 18.)

Intézkedési terv készítéseIntézkedési terv készítése

A tájegyezmény végrehajtása (2. szakasz)A tájegyezmény végrehajtása (2. szakasz)

Intézkedési terv a tájegyezmény magyarországi Intézkedési terv a tájegyezmény magyarországi 
végrehajtásáravégrehajtására

vagyvagy

A végrehajtásért felelős egyes minisztériumok A végrehajtásért felelős egyes minisztériumok 
munkaterveimunkatervei

??

Az intézkedési terv szakmai véleményeztetéseAz intézkedési terv szakmai véleményeztetése
(szakértői munkacsoport) (szakértői munkacsoport) és jóváhagyásaés jóváhagyása (tárcaközi (tárcaközi 
bizottság) bizottság) !!



Tájékoztatás, a téma iránti fogékonyság növeléseTájékoztatás, a téma iránti fogékonyság növelése

Az Európai Táj Egyezmény magyar nyelvű weboldala:Az Európai Táj Egyezmény magyar nyelvű weboldala:

www.termeszetvedelem.hu/tajvedelem/tajegyezmenywww.termeszetvedelem.hu/tajvedelem/tajegyezmeny

A tájegyezmény végrehajtása (2. szakasz)A tájegyezmény végrehajtása (2. szakasz)



Ismeretterjesztő cikkek, tanulmányokIsmeretterjesztő cikkek, tanulmányok

pl. pl. TermészetBÚVÁRTermészetBÚVÁR (2007), Műemlékvédelem (2008)(2007), Műemlékvédelem (2008)

KiadványokKiadványok

Táji örökségünk megőrzéséért.Táji örökségünk megőrzéséért.
Az Európai Táj Egyezmény ésAz Európai Táj Egyezmény és
az Európa Tanács Táj Díja (2009)az Európa Tanács Táj Díja (2009)

A tájegyezmény végrehajtása (2. szakasz)A tájegyezmény végrehajtása (2. szakasz)

Tájékoztatás, a téma iránti fogékonyság növeléseTájékoztatás, a téma iránti fogékonyság növelése

„„Magyar táj Magyar táj –– magyar örökség. Az Európai Táj      magyar örökség. Az Európai Táj      
Egyezmény és hazai vonatkozásai” (kézirat)Egyezmény és hazai vonatkozásai” (kézirat)!!



20082008 Pályázat az Európa Tanács Táj Díjára történőPályázat az Európa Tanács Táj Díjára történő
felterjesztésrefelterjesztésre
Október Október –– a pályázat kiírásaa pályázat kiírása
November 15. November 15. –– beadási határidőbeadási határidő
November második fele November második fele –– a pályázatok elbírálásaa pályázatok elbírálása
(tárcaközi bírálóbizottság)(tárcaközi bírálóbizottság)
December 20. December 20. –– a magyar pályázat továbbítása aza magyar pályázat továbbítása az
Európa Tanács feléEurópa Tanács felé

2009      Február 5. 2009      Február 5. –– ünnepélyes díjátadásünnepélyes díjátadás

A tájegyezmény végrehajtása (2. szakasz)A tájegyezmény végrehajtása (2. szakasz)

Tájékoztatás, a téma iránti fogékonyság növeléseTájékoztatás, a téma iránti fogékonyság növelése

2009 2009 Nemzeti Tájdíj alapításaNemzeti Tájdíj alapítása!!



Az Európai Táj Egyezmény és az Európa Tanács Táj Az Európai Táj Egyezmény és az Európa Tanács Táj 
Díja Díja –– mobil kiállításmobil kiállítás

A tájegyezmény végrehajtása (2. szakasz)A tájegyezmény végrehajtása (2. szakasz)

Tájékoztatás, a téma iránti fogékonyság növeléseTájékoztatás, a téma iránti fogékonyság növelése

Vác Város ÖnkormányzataVác, Városháza2009. szeptember 11.

Castrum BeneCastrum Bene Konferencia, 
Mátrafüred

2009. szeptember 3 – 7.

Pro Vértes Természetvédelmi 
Közalapítvány

Csákvár, Geszner-ház2009. augusztus 1 – 31.

KvVM, Társadalmi Kapcsolatok 
Osztály

KvVM, Zöld Galéria2009. július 6 – 31.

KvVM, TKSz, Tájvédelmi OsztálySzarvas2009. május 28–29.

KvVM – Francia Intézet, 
Környezetvédelmi Hónap

Budapest, Francia Intézet2009. május 26. – június 4.

Gyenesdiás Önkormányzat,
József Attila Klubkönyvtár

Gyenesdiás, Községháza2009. április 15. – május 15.

Dombóvár Város Önkormányzata 
és Dombóvári Önkéntes Polgári 
Természetőr Egyesület

Dombóvár2009. március. 27. – április 14.

Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 
– KvVM – OKM – ÖM – NFGM

Kulturális Örökségvédelmi 
Hivatal, Örökség Galéria2009. február 5. – március 1.

SzervezőHelyszínIdőpont



Képzés és oktatásKépzés és oktatás

A tájegyezmény végrehajtása (2. szakasz)A tájegyezmény végrehajtása (2. szakasz)

Tananyagfejlesztést szolgáló pályázatok támogatásaTananyagfejlesztést szolgáló pályázatok támogatása

Részvétel a tájjal foglalkozó tantárgyak oktatásában Részvétel a tájjal foglalkozó tantárgyak oktatásában 
(BCE, ELTE)(BCE, ELTE)

Az OKM oktatással foglalkozó részlegeinek Az OKM oktatással foglalkozó részlegeinek 
bevonása a tájegyezmény végrehajtásábabevonása a tájegyezmény végrehajtásába!!



Megalapozó módszertani kutatások Magyarország Megalapozó módszertani kutatások Magyarország 
tájtípusainak meghatározására tájtípusainak meghatározására 

TájkarakterTájkarakter--értékelések (értékelések (TokajTokaj--ZempléniZempléni--hegyvidékhegyvidék, , 
FertőFertő--táj) táj) 

A tájegyezmény végrehajtása (2. szakasz)A tájegyezmény végrehajtása (2. szakasz)

Tájak számbavétele és értékeléseTájak számbavétele és értékelése

!! Részvétel a TÉKA programbanRészvétel a TÉKA programban

Programkoordinátor: BCE, Tájtervezési ésProgramkoordinátor: BCE, Tájtervezési és
Területfejlesztési TanszékTerületfejlesztési Tanszék



Részvétel a nemzetközi konferenciákon Részvétel a nemzetközi konferenciákon 

2007   2007   NagyszebenNagyszeben

2008   2008   PöstyénPöstyén, , StrasbourgStrasbourg, , StresaStresa

2009   2009   StrasbourgStrasbourg

A tájegyezmény végrehajtása (2. szakasz)A tájegyezmény végrehajtása (2. szakasz)

Európai együttműködésEurópai együttműködés

Aktuális konferenciák:Aktuális konferenciák:
Tájegyezmény magyar nyelvű weboldala, Tájegyezmény magyar nyelvű weboldala, 
„Rendezvények” menüpont„Rendezvények” menüpont

Kutatási együttműködés Kutatási együttműködés 

MagyarMagyar--szlovák együttműködés szlovák együttműködés –– tervezési szakaszbantervezési szakaszban



Beszámoló a magyarBeszámoló a magyar--horvát természetvédelmi horvát természetvédelmi 
együttműködésről a Drávaegyüttműködésről a Dráva--völgybenvölgyben

FuturopaFuturopa következő számakövetkező száma

A tájegyezmény végrehajtása (2. szakasz)A tájegyezmény végrehajtása (2. szakasz)

Határon átnyúló tájakHatáron átnyúló tájak



A tájegyezmény végrehajtása (2. szakasz)A tájegyezmény végrehajtása (2. szakasz)

További További feladatokfeladatok

A táji identitás erősítése, a tájkultúra fejlesztéseA táji identitás erősítése, a tájkultúra fejlesztése!!

A táji szempontok és a tájegyezmény A táji szempontok és a tájegyezmény 
szellemiségének integrációja az ágazati szellemiségének integrációja az ágazati 
politikákbapolitikákba!!

A tájegyezmény szellemiségének, A tájegyezmény szellemiségének, 
rendelkezéseinek beépítése a jogszabályokbarendelkezéseinek beépítése a jogszabályokba!!

………………………………....!!

A tájegyezmény végrehajtása pénzügyi A tájegyezmény végrehajtása pénzügyi 
hátterének megteremtésehátterének megteremtése!!




