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Kinek adomKinek adomáányozhatnyozhatóó??

•• RegionRegionáális lis öönkormnkormáányzatoknak nyzatoknak éés azok ts azok táársulrsuláásainak sainak 
adomadomáányozhatnyozhatóó, amelyek jelen Egyezm, amelyek jelen Egyezméény valamelyik ny valamelyik 
alaláíáírróója ja ttáájj--politikpolitikáája rja réészekszekééntnt olyan olyan politikpolitikáát vagy t vagy 
intintéézkedzkedééseket valseket valóóssíítotttott megmeg az adott taz adott tááj j vvéédelmdelméérere, , 
kezelkezeléésséérere éés/vagy s/vagy terveztervezéésséérere, amely, amely tarttartóósan san 
hathatéékonynak bizonyult konynak bizonyult éés s íígygy ppééldakldakéént szolgnt szolgáálhatlhat
EurEuróópa egypa egyééb terb terüületi leti öönkormnkormáányzatai sznyzatai száámmáára ra 
((11. Cikk 11. Cikk -- Az EurAz Euróópa Tanpa Tanáács Tcs Tááj Dj Dííja, Eurja, Euróópai Tpai Tááj Egyezmj Egyezméény, ny, 
Firenze, 2000Firenze, 2000 ))
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A TA Tááj Dj Dííj j 
ccééljalja

•• Az EurAz Euróópa Tanpa Tanáács Tcs Tááj Dj Dííja arra ja arra öösztsztöönzi a nzi a 
kitkitüüntetetteket, hogy biztosntetetteket, hogy biztosíítstsáák az k az éérintett rintett 
ttáájak terjak terüületletéének nek fenntarthatfenntarthatóó vvéédelmdelméétt, , 
kezelkezeléésséétt éés/vagy s/vagy terveztervezéésséétt..
(Eur(Euróópai Tpai Tááj Egyezmj Egyezméény, Firenze, 2000)ny, Firenze, 2000)
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KritKritéérium1. rium1. 
FenntarthatFenntarthatóó terterüületi fejlleti fejlőőddéés els előőmozdmozdííttáásasa

•• A program A program öösszhangja az sszhangja az éérintett terrintett terüület termlet terméészetiszeti––ttááji ji 
adottsadottsáágaival gaival -- pozitpozitíívv

•• A program A program öösszhangja az orszsszhangja az orszáágos, tgos, téérsrséégi gi éés helyi ks helyi köörnyezetrnyezet--, , 
termterméészetszet-- éés ts táájvjvéédelmi, valamint  tdelmi, valamint  táájfejlesztjfejlesztéési jellegsi jellegűű
koncepcikoncepcióókkal, tervekkel, programokkal kkal, tervekkel, programokkal –– ererőősen eltsen eltéérrőő

•• A program tervszerA program tervszerűűsséége. A kge. A köörnyezeti, trnyezeti, táársadalmi rsadalmi éés gazdass gazdasáági gi 
fenntarthatfenntarthatóóssáág feltg feltéételeinek valteleinek valóó megfelelmegfeleléés s -- vvááltozltozóó

•• A tevA tevéékenyskenyséég hatg hatáása a tsa a tááj szerkezetj szerkezetéét t éés karakters karakteréét, a jellemzt, a jellemzőő
ttáájelemeket veszjelemeket veszéélyeztetlyeztetőő, k, káárosrosííttóó folyamat(ok) megszfolyamat(ok) megszüüntetntetéésséére re 
ttööbbnyire semlegesbbnyire semleges

•• A program milyen mA program milyen méértrtéékben gazdagkben gazdagíította a ttotta a táájat, milyen jat, milyen 
mméértrtéékben jkben jáárult hozzrult hozzáá úúj tj tááji ji éértrtéékek kialakulkek kialakuláássáához? hoz? ttööbbnyire bbnyire 
semleges semleges 

301326151835
Max
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KritKritéérium 2. rium 2. 
PPééldamutatldamutatááss

A program pA program pééldaldaéértrtéékkűűsséége: ge: ererőősen vsen vááltozltozóó

106853
Max
10

KritKritéérium 3. rium 3. 
KKöözzöösssséégi rgi réészvszvéétel tel 

Más szervezetek bevonása a programba: pozitpozitíívv

Az érintett lakosság bevonása a programba: vvááltozltozóó

8967510
Max
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KritKritéérium 4. rium 4. 
A tA tééma irma iráánti fognti fogéékonyskonysáág ng nöövelveléése, oktatse, oktatáás, s, 

szemlszemlééletformletformáállááss

A program hozzA program hozzáájjáárulruláása a tsa a tááji ji öörröökskséég irg iráánti fognti fogéékonyskonysáág g 
nnöövelvelééssééhezhez : : ererőősen vsen vááltozltozóó

74682
Max
10

KritKritéérium 5. rium 5. 
KomplexitKomplexitáás s 

A táj komplexitásának figyelembevétele a program 
megvalósítása során : ttööbbnyire negatbbnyire negatíívv

168128620
Max



•• AbbAbbóól adl adóóddóóan, hogy a tan, hogy a táájra a gyakorlatban minden jra a gyakorlatban minden 
kköörnyezetrnyezet-- éés terms terméészetvszetvééddőő tevtevéékenyskenyséég kg köözvetetten zvetetten 
jjóóttéékony hatkony hatáással van, a pssal van, a páálylyáázzóók egy rk egy réésze termsze terméészetszet-- éés s 
kköörnyezetvrnyezetvéédelmi projektekrdelmi projektekrőől szl szóóllóó beszbeszáámolmolóókat kat 
nynyúújtott be, ahol jtott be, ahol nem a tnem a tááj, mint komplex tj, mint komplex téérsrséég g áállt a llt a 
kköözzééppontbanppontban

•• TehTeháát a t a komplexitkomplexitááss éés ezen kereszts ezen keresztüül a fenntarthatl a fenntarthatóóssáág g 
kritkritéériuma teljesriuma teljesüült legkevlt legkevéésbsbéé

•• PozitPozitíív konklv konklúúzizióó a bemutatott pa bemutatott pééldaldaéértrtéékkűű
egyegyüüttmttműűkkööddééseksek sora sora éés egyes esetekben a ts egyes esetekben a táágabb, gabb, 
ttáájgazdjgazdáálkodlkodáásisi szemlszemléélet let 

•• TisztTisztáázandzandóó a a projekt projekt éés a s a programprogram mibenlmibenléétete

Tartalmi konklTartalmi konklúúzizióókk



A program A program éés a projekts a projekt
rréészsz--egegéész kapcsolatban sz kapcsolatban áállnakllnak

•• a a program egymprogram egymáásra sra ééppüüllőő, , öösszerendezett sszerendezett ccéélkitlkitűűzzééseksek éés ezeket s ezeket 
megvalmegvalóóssííttóó projektekprojektek rendszererendszere, amelyben, amelyben

•• a ra réészcszcéélok a flok a főőccéél(ok) ell(ok) eléérréésséének feltnek feltéételeit jelentikteleit jelentik
•• azaz a programot alkotazaz a programot alkotóó projektek sem tartalmilag, sem tprojektek sem tartalmilag, sem téérben, rben, 

sem idsem időőben nem fben nem füüggetlenek egymggetlenek egymááststóóll
•• Pl. tPl. táájvjvéédelmi program rdelmi program réésze lehetsze lehet

–– ÖÖkolkolóógiai hgiai háállóózat vzat véédelme delme éés rehabilits rehabilitáácicióója ja 
•• MeglMegléévvőő termterméészetkszetköözeli zeli ééllőőhelyek vhelyek véédelme tdelme táájkezeljkezeléési gazdsi gazdáálkodlkodáási, jogi, si, jogi, 

szabszabáályozlyozáási eszksi eszköözzöökkel, kkel, pufferzpufferzóónnáákk lléétrehoztrehozáássáával val stbstb
•• FragmentFragmentáácicióó éés s barrierhatbarrierhatáásoksok cscsöökkentkkentéése  se  
•• RehabilitRehabilitáácicióós ters terüületek kijelletek kijelöölléése, tervezse, tervezéése, lse, léétrehoztrehozáásasa

–– TTáájkarakter megjkarakter megőőrzrzéés s éés rehabilits rehabilitáácicióó
•• TTáájkarakter elemzjkarakter elemzéés elvs elvéégzgzéése se 
•• A vA véédenddendőő karakter meghatkarakter meghatáározrozáása sa éés megs megőőrzrzéésséének terveznek tervezéése se éés s 

megvalmegvalóóssííttáásasa
•• A tA táájkaraktert veszjkaraktert veszéélyeztetlyeztetőő ttéényeznyezőők feltk feltáárráása sa éés elhs elháárrííttáássáát ct céélzlzóó llééppéések, sek, 

projektek megtervezprojektek megtervezéése se éés megvals megvalóóssííttáása sa 
•• Stb. Stb. 



•• A tA táájat, mint komplex terjat, mint komplex terüületi rendszert leti rendszert áágazati szemlgazati szemlééletbenletben
nehnehééz kezelni z kezelni –– a ta tááj nem pusztj nem pusztáán kn küüllöönnáállllóó termterméészeti szeti éés s 
kulturkulturáális lis éértrtéékek szkek száámtani mtani öösszege sszege éés nem is egys nem is egy--egy szegy széép rp réét, t, 
vizes vizes ééllőőhely, vagy erdhely, vagy erdőőfolt, hanem rfolt, hanem réészeinek magasabb szintbe szeinek magasabb szintbe 
szervezszervezőőddöött rendszerett rendszere

•• A A jogi, igazgatjogi, igazgatáási tsi táájjéértelmezrtelmezééss ((TvtTvt) nem ment ) nem ment áát a t a 
gyakorlatbagyakorlatba

•• HazHazáánkban a nkban a tudomtudomáánybannyban is eltis eltéérrőően en éértelmezik a trtelmezik a táájat jat 
•• A tA táájvjvéédelem, delem, --kezelkezeléés s éés s --terveztervezéés hats hatáásksköörei hazrei hazáánkban nkban 

szszééttagoltakttagoltak
•• JJóóllehet a Tllehet a Tááj Egyezmj Egyezméény ny éés a Terms a Terméészetvszetvéédelmi tdelmi töörvrvéény ny 

ttáájfogalmajfogalma teljesen teljesen egybehangzegybehangzóó

Mely okok hMely okok húúzzóódnak meg a dnak meg a 
hhááttttéérben?rben?
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TTáájfogalomjfogalom

•• „„TTáájj„„ az ember az ember ááltal ltal éérzrzéékelt terkelt terüület, amelynek jellege termlet, amelynek jellege terméészeti szeti 
ttéényeznyezőők illetve  emberi tevk illetve  emberi tevéékenyskenyséégek hatgek hatáása sa éés ks köölcslcsöönhatnhatáása sa 
eredmeredméényeknyekéént alakult ki (Eurnt alakult ki (Euróópai Tpai Tááj Egyezmj Egyezméény) ny) 

•• AA ttáájj a fa fööldfelszldfelszíín tn téérben lehatrben lehatáárolhatrolhatóó, jellegzetes fel, jellegzetes felééppííttééssűű éés s 
sajsajáátosstossáággúú rréésze, a rsze, a ráá jellemzjellemzőő termterméészeti szeti éértrtéékekkel kekkel éés s 
termterméészeti rendszerekkel, valamint az emberi kultszeti rendszerekkel, valamint az emberi kultúúra ra 
jellegzetessjellegzetesséégeivel egygeivel együütt, ahol ktt, ahol köölcslcsöönhatnhatáásban talsban taláálhatlhatóók a k a 
termterméészeti erszeti erőők k éés a mesterss a mestersééges (ember ges (ember ááltal lltal léétrehozott) trehozott) 
kköörnyezeti elemek. Termrnyezeti elemek. Terméészetvszetvéédelmi tdelmi töörvrvéényny
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Szakirodalmi pSzakirodalmi péélda a klda a küüllöönbnböözzőő
éértelmezrtelmezéésekresekre

•• 36 36 „„((vad)vizivad)vizi ttéérsrséégg”” bemutatbemutatáása sa –– ebbebbőől 35l 35--ben ben 
ttáájjéértrtéék alfejezet a termk alfejezet a terméészeti szeti éértrtéék fk főőccíím alatt (!?)m alatt (!?)

•• HHááromfromfééle megkle megköözelzelííttééss
–– ttáájkjkéépipi -- az az éértrtéék a lk a láátvtváány ny –– az emlaz emlíített ttett táájelemek, tjelemek, tööbbnyire bbnyire 

ééllőőhelyek, vagy azok mozaikjhelyek, vagy azok mozaikjáának, ritknak, ritkáábban a mbban a műűvi elemek vi elemek 
ttáájkjkéépi jelentpi jelentőősséége emlge emlííttetik  ttetik  -- 3030

–– ttáájjöökolkolóógiaigiai –– öökolkolóógiai hgiai háállóózat kontextusba illeszti a zat kontextusba illeszti a 
terterüületet letet éés ezt tekinti ts ezt tekinti táájjéértrtééknek) knek) -- 22

–– kulturkulturáálislis (kiz(kizáárróólag a kultlag a kultúúrtrtöörtrtééneti emlneti emléékek emlkek emlííttéése, a se, a 
lláátvtváány nny néélklküül) l) –– 11

–– éértrtéékek megszkek megszűűnnéésséérrőől tudl tudóóssíít t -- 22
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A tartalmi elemekA tartalmi elemek

•• TTöörtrtééneti kontextus (15) neti kontextus (15) az az éértrtéékvesztkvesztéés s 
hangshangsúúlyozlyozáása sa –– 3 pozit3 pozitíív pv pééldalda

•• FFööldrajzildrajzi kontextusba illesztkontextusba illesztéés: (s: (1313) ) -- kköövetendvetendőő
•• TTáájkjkééplepleíírráás (30)s (30) a terma terméészetes szetes ééllőőhelyek helyek 

lláátvtváánynyéértrtééke elske elsőődleges dleges éés kisebb hangss kisebb hangsúúlyt kapnak az lyt kapnak az 
ééppíített tett éés egys egyééb kultb kultúúrtrtöörtrtééneti neti éértrtéékekkek

•• ÉÉllőőhelyek, vagy mozaikjaikhelyek, vagy mozaikjaik mint tmint táájjéértrtéékek: kek: (30)(30)
•• ÉÉppííttéészet, szet, kultkultúúrtrtöörtrt, hagyom, hagyomáányoknyok ((1919): ): 

szemelvszemelvéények, tnyek, tööbbnyire nem integrbbnyire nem integrááns rns réésze a tsze a tááj j 
bemutatbemutatáássáának.nak.

•• TTáájhasznjhasznáálat hatlat hatáásaisai ((1010) f) főőkkéént legeltetnt legeltetéés, kaszs, kaszáálláás, s, 
egy helyen egy helyen üüddüülléés s éés negats negatíív pv pééldldáák is k is 
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MegoldMegoldáás s -- a a rendszerszemlrendszerszemlééletlet

•• TartalomTartalom (materi(materiáális elemek lis elemek éés folyamatok) s folyamatok) éés s 
a a formaforma (a felfogott megjelen(a felfogott megjelenéés, azaz a ls, azaz a láátvtváány, ny, 
a ta táájkjkéép) okp) ok--okozati okozati öösszefsszefüüggggéésben kezelsben kezeléésese

•• A A ttéérszemlrszemlééletlet: nem egy: nem egy--egy pontszeregy pontszerűű
objektum kiemelobjektum kiemeléése, hanem a kse, hanem a küülslsőő éés belss belsőő
ttéérbeli rbeli öösszefsszefüüggggéések megsek megéértrtéésese

•• A A hathatáások sok éés as a rendeltetrendeltetééss (t(táájhasznjhasznáálat, lat, 
ttáájfunkcijfunkcióók) feltk) feltáárráása sa éés kezels kezeléése se –– az az 
öösszefsszefüüggggéések sek meglmeglááttáása sa éés ls lááttatttatáásasa
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Nemcsak az ember formNemcsak az ember formáálja a tlja a táájat, de a tjat, de a tááj is formj is formáálja az lja az 
embertembert-- ezt az egyensezt az egyensúúlyt kell megtartani. lyt kell megtartani. 

JJJ

Gömörszőlős a fenntartható falu

Az ET első TÁJ DIJ nyertese

Köszönöm a figyelmet!

Dr. Konkoly-Gyuró Éva 

NyME Környezet és Földtudományi Intézet Sopron


