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„A táj …
… fontos közérdekû szerepet tölt be kulturális, ökológiai,
környezeti és szociális téren, és a gazdasági tevékenységeket segítô
erôforrásként mûködik, amelynek védelme, kezelése és tervezése
új munkahelyeket teremthet;
… elôsegíti a helyi kulturális fejlôdést és alapvetô eleme az
európai természeti és kulturális örökségnek;
… hozzájárul az emberek jólétéhez és az európai identitás
megerôsítéséhez;
… egyformán fontos része az emberek életminôségének minden-
hol: városon és falun, leromlott és kiváló állapotú területeken, a
különlegesen szépnek tartott és ilyen adottság nélküli helyeken.”

Európai Táj Egyezmény, Preambulum

2011
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Az Európai Táj Egyezmény

Az emberi tevékenység által évszázadokon keresztül jelentôs mértékben átalakított, az
északi és a magashegységi tájak kivételével igen sûrûn lakott kontinensünk táji örök-
sége változatos és gazdag. Európa számos országának különbözô szervezetei és szakem-
berei felismerve ezen természeti és kulturális örökség veszélyeztetettségét, fontos fela-
datuknak tekintették az összefogást a táj védelme, kezelése és tervezése érdekében. Az
összefogás eredményeként jött létre az Európai Táj Egyezmény (a továbbiakban: táje-
gyezmény).

„A táj az ember által érzékelt terület, amelynek jellege természeti tényezôk és/vagy
emberi tevékenységek hatása és kölcsönhatása eredményeként alakult ki.”

Európai Táj Egyezmény, 1. cikk – Meghatározások

Hagyományos gyepgazdálkodás a Vajdavár-hegyvidéken Kápolna a pécsi Havi-hegyen (Mecsek)
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A Fertô-vidék a Világörökség része



A tájegyezmény rövid története

2000. július Az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága – 10 ország részvételével 
– elfogadta az tájegyezmény szövegét, és az Európa Tanács
fôtitkára felhívta az Európa Tanács valamennyi tagállamát a
tájegyezményhez való csatlakozásra.

2000. október 20. Firenzében aláírják a tájegyezményt (Firenzei Egyezmény).

2004. március 1. A tájegyezmény hatályba lép, miután tíz aláíró ország
jogszabállyal erôsítette meg.

2005. szeptember 28. Hazánk aláírja a tájegyezményt.

2007. szeptember 17. Az Országgyûlés elfogadja a Firenzében, 2000. október
20-án kelt, az Európai Táj Egyezmény kihirdetésérôl szóló 
2007. évi CXI. törvényt. 

2008. február 1. Hazánkban is hatályba lép a tájegyezmény.

2010. szeptember A tájegyezmény hazai végrehajtásáért felelôs tárcák részvételével
megkezdi mûködését az Európai Táj Egyezmény
Nemzeti Koordinációs Bizottság.

2010. december 31-ig 38 ország csatlakozott a tájegyezményhez, az aláíró országok
közül pedig 33 ország ratifikálta azt.
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Hogyan hajthatjuk végre a tájegyezményt?

A tájegyezmény célja, hogy elôsegítse a táj védelmét, kezelését és tervezését, valamint
hogy hozzájáruljon a tájakat érintô európai együttmûködéshez.

Fontos!
A tájegyezmény szellemiségének lényeges része, hogy a táj védelmét, kezelését és ter-
vezését nemcsak a kiemelkedô szépségû vagy valamilyen más okból különlegesnek tartott
tájakon kívánja elôsegíteni, hanem a tagországok teljes területén, így az intenzív
hasznosítású mezôgazdasági területeken vagy a jelentôs mértékben átalakított, degradált
ipari jellegû tájak esetében is.

A tájegyezmény végrehajtása érdekében az aláíró országok vállalják, hogy 

• a tájat – mint az emberi környezet meghatározó komponensét, a természeti és a
kulturális örökség sokféleségének kifejezôjét és az önazonosságuk alapját –
törvényben ismerik el;

• a tájak védelmét, kezelését és tervezését belefoglalják az ágazati jogszabályokba,
köztük a településrendezési szabályozásba;

• a tájat érintô sokrétû szabályozás és tervezés megvalósítása érdekében intézkedéseket
tesznek a közvélemény, a helyi hatóságok és más szereplôk bevonásával;

• a táj mûködôképességének fenntartását és védelmét integrálják a regionális és
települési tervezésbe, valamint valamennyi ágazati koncepcióba és stratégiába,
amely közvetlen vagy közvetett hatással van a tájra;

• növelik a civil társadalom, az egyéb nem állami szervezetek és a hatóságok
fogékonyságát a tájak értéke és szerepe iránt;

• növelik a lakosság és civil szervezetek részvételét a döntéshozatalban;

• lépéseket tesznek annak érdekében, hogy a tájjal kapcsolatos képzést, tovább-
képzést kiterjesszék más szakterületekkel foglalkozó szakemberekre is.
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A Tési-fennsík hagyományos mûvi tájelemei a szélmalmok A lankás dombsági tájak jó lehetôséget biztosítanak az
öko- és aktív turizmusra (Zselic)



A tájegyezményben meghatározott feladatok egy részét hazánk már teljesítette, hiszen
a táj védelme a természet védelmérôl szóló 1996. évi LIII. törvényben szabályozott,
illetve a tájra vonatkozó stratégiák egy részében megjelenik a tájak védelme, kezelése
és tervezése. A tájak értékeléséhez és „mûködtetéséhez” értô szakemberek képzése is
nagy hagyományokra tekint vissza. A lakosság és a helyi érdekelt szervezetek tájjal
kapcsolatos döntési mechanizmusokban való részvételére is lehetôséget biztosítanak a
jogszabályok (pl. lakossági fórum, közmeghallgatás). Ha körülnézünk lakóhelyünkön,
magunk is láthatjuk azonban, hogy még számos további teendônk van.

Hazánkban a tájegyezmény végrehajtásának elsô helyi felelôse a környezetvédelemért
felelôs minisztérium, amely – a tájegyezmény szellemiségének megfelelôen – a  kul-
túráért, a területrendezésért, valamint a területfejlesztésért felelôs minisztériumokkal
együttmûködve végzi feladatát. Az együttmûködés színtere az Európai Táj
Egyezmény Nemzeti Koordinációs Bizottság, amely az érintett tárcák részvételével
2010-ben kezdte meg mûködését.

A tájegyezmény céljai azonban csak akkor tudnak megvalósulni, ha a tájjal közvetlen,
mindennapi kapcsolatban álló, ott élô, dolgozó emberek is elfogadják, és fontosnak
tartják szûkebb-tágabb környezetük táji örökségének megôrzését.

AAzz  EEuurróóppaa  TTaannááccss  ttáájjeeggyyeezzmméénnnnyyeell  ffooggllaallkkoozzóó,,  aannggooll  ééss  ffrraanncciiaa  nnyyeellvvûû
wweebboollddaalláánnaakk  eelléérrhheettôôssééggee::

www.coe.int/EuropeanLandscapeConvention

AA  ttáájjeeggyyeezzmméénnyy  mmaaggyyaarr  nnyyeellvvûû  wweebboollddaalláánnaakk  eelléérrhheettôôssééggee::  

www.termeszetvedelem.hu/tajegyezmeny
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A Tihanyi-félsziget hazánk egyik legváltozatosabb tája (Külsô-tó)



Abaúj-Hegyalja a Boldogkôi várral.

Mi a tájdíj?

Az Európa Tanács Táj Díja

Az Európai Táj Egyezmény végrehajtásának egyik kiemelkedô jelentôségû programja
az Európa Tanács Táj Díjának adományozása.

Az Európa Tanács Táj Díja olyan megtisztelô kitüntetés, amely a helyi önkormányza-
tok, önkormányzati társulások, valamint a társadalmi szervezetek kiemelkedô
munkáját, teljesítményét ismeri el a táj fenntartható tervezése, kezelése és/vagy
védelme területén. A díjat nem valamely táj kapja természeti és kulturális öröksége,
illetve tájképi szépsége alapján, hanem a táj megôrzése, fenntartható hasznosítása
érdekében példaértékû tevékenységet végzô szervezet(ek). Adományozására 2009-tôl
kezdôdôen, kétévente kerül sor. Az Európa Tanács legközelebb 2011-ben adomá-
nyozta a díjat.

„Az Európa Tanács Táj Díja helyi vagy regionális önkormányzatoknak és azok társu-
lásainak adományozható, amelyek jelen Egyezmény valamelyik aláírója táj-politikája
részeként olyan politikát vagy intézkedéseket valósított meg az adott táj védelmére,
kezelésére és/vagy tervezésére, amely tartósan hatékonynak bizonyult, és így pél-
daként szolgálhat Európa egyéb területi önkormányzatai számára. A kitüntetés olyan
nem kormányzati szerv számára is adományozható, amely különösen sokat tett egy
adott táj védelméért, kezeléséért vagy tervezéséért.”

Európai Táj Egyezmény, 11. cikk
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Az Európa Tanács Táj Díja létrehozásának célja a kitüntetettek ösztönzése, hogy biz-
tosítsák az érintett tájak fenntartható tervezését, kezelését és/vagy védelmét.
Hozzájárul ahhoz, hogy az emberek felismerjék a táj minôségének jelentôségét és
azokat a hatásokat, veszélyeket, amelyek létrejötte a tájban élôk, a tájat használók és
a döntéshozók felelôssége. A tájak jó állapota, minôsége elsôsorban a táji értékek
bemutatásán, a tájak szerepének megértetésén, vagyis a társadalom tájakkal kapcso-
latos felelôsségének növelésén keresztül érhetô el. A tájdíj adományozása támogatja a
közösségi részvételt a tájpolitikát érintô döntéshozó folyamatban is. Összességében a
tájgyezmény megalkotói a tájdíjat a megvalósítás egyik mérföldkövének tekintik.

A pályázat részletes szabályaira az Európa Tanács határozatot alkotott
(CM/Res(2008)3 határozat). A tájegyezmény részes országai a díjért az Európa
Tanács által felkért tagokból álló szakértôi bizottságnál folyamodhatnak. A magyar
jelöltet a tájegyezmény végrehajtásának elsô
helyi felelôse, a Vidékfejlesztési Minisztérium
terjeszti fel, az angol vagy francia nyelvû pályáza-
ti anyagnak az Európa Tanács titkárságához
történô eljuttatásával. A bizottság javaslata
nyomán a Miniszteri Bizottság adományozza a
díjat.
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Nemzeti szintû  pályázat az Európa Tanács
Táj Díjának elnyerésére

A tájegyezmény végrehajtásáért felelôs tárcák az el-
múlt években eredményes együttmûködést alakítot-
tak ki a tájdíj program hazai végrehajtására. Az érin-
tett minisztériumok az Európa Tanács Táj Díja ado-
mányozását megelôzô évben nemzeti szintû pályáza-
tot írnak ki az európai szintû versenyre történô fel-
terjesztésre. A pályázat célja az, hogy a nemzetközi
megmérettetésben minden alkalommal az arra leg-
érdemesebb és legesélyesebb pályázat vehessen részt
hazánk képviseletében.

A nemzeti szintû pályázat kiírására elôször 2008-ban
került sor. A pályázati kiírásra öt pályamû érkezett. A
legmagasabb pontszámot a Pro Vértes Közalapítvány
„Komplex táj- és természetgazdálkodási program
megvalósítása a Zámolyi-medencében” címmel be-
adott pályamûve kapta. Magyarország képviseletében
ez a tájvédelmi–tájfejlesztési program vett részt az
Európa Tanács Táj Díja 2009. évi pályázatán.

2010 ôszén újabb pályázat kiírására került sor, amelyre 12 szervezet adott be
pályázatot. A pályázatok kivétel nélkül magas színvonalúak voltak, a pályázati
programok eredményesen szolgálják a hazai tájak védelmét, fejlesztését.

A 2010. évi nemzeti szintû tájdíj pályázat nyertese a KKaappttáárrkkôô  TTeerrmméésszzeettvvééddeellmmii
ééss    KKuullttuurráálliiss  EEggyyeessüülleett „A Bükkalja kiemelkedô természeti  és kultúrtörténeti
értékeinek védelme” címmel beadott pályamûve. Az elsô helyezéssel az egyesület
elnyerte a jogot, hogy képviselje hazánkat az Európa Tanács Táj Díja 2011. évi
pályázatán.

8

Legelô szürkemarha-csorda a Csíkvarsai-réten (Zámolyi-medence)

A fiatalok környezeti szemléletének formálása a táj
védelme szempontjából kiemelkedô fontosságú
(Madarak és Fák útja, Bugac)



Az Európa Tanács Táj Díjára történô
felterjesztésre kiírt 2010. évi nemzeti szintû

pályázat pályamûveinek bemutatása
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A Bükkalja kiemelkedô természeti és
kultúrtörténeti értékeinek védelme

A 2010. évi nemzeti tájdíj pályázat elsô helyezett pályamûve, amely
hazánkat képviseli az Európa Tanács Táj Díja 2011. évi pályázatán.

Pályázó szervezet: KKaappttáárrkkôô  TTeerrmméésszzeettvvééddeellmmii  ééss  KKuullttuurráálliiss  EEggyyeessüülleett  (Eger)

A pályázati program bemutatása

Tájrehabilitáció, örökségvédelem, természetvédelmi kezelés

A kaptárkövek megôrzésének szakmai megalapo-
zásaként felmértük a bükkaljai sziklacsoportokat:
összesen 38 lelôhelyen 72 kaptárkôt vettünk fel a
kataszterbe. Elôkészítettük a megalapozó anyagot a
kaptárkövek „ex lege” védelem alá helyezésének kez-
deményezéséhez.
Több mint 10 éve folyik a bükkaljai kaptárkövek in-
vazív fajoktól (elsôsorban az akáctól) való mentesítése,
rehabilitációja. A programok alapja kezdetben egyesü-
letünk tagságának a lelkesedése volt, késôbb pályázati
forrásokból megteremtettük a tevékenységek anyagi

alapját. Elsôként a cserépváraljai, cserépfalui, a demjéni, az egri és a szomolyai kap-
tárkövek állapot-megóvása, rehabilitációja indult el, majd a Norvég Civil Támogatási
Alaptól nyert pályázati keretbôl folytattuk a munkát a többi bükkaljai kaptárkô-csoport-
nál is. Mivel egy invazív faj kiirtása akár több évtizedes folyamat is lehet, így – habár
több sziklacsoportnál is értünk el jelentôs eredményeket – nem mondhatjuk, hogy a
munka végére értünk. Munkánk eredményeképpen lassan megindult az ôshonos fajok
visszatelepedése, továbbá a kaptárkövek megközelíthetôvé, bemutathatóvá váltak.
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Bemutatás, szemléletformálás

Rendszeres tevékenységünk közé tartozik a Bükkalja – lassan
hálózattá bôvülô – tanösvényeinek a karbantartása, fejlesztése.
Az érintett területen az önkormányzatokkal és a Bükki
Nemzeti Park Igazgatósággal közösen két új tanösvényt
(Szomolya, Demjén) létesítettünk, melyek a kaptárköveket és
az egyéb kôemlékeket mutatják be. A tanösvények nyomvon-
alán tájékoztató táblákat helyeztünk ki, továbbá magyar, angol,
német és lengyel nyelven tanösvényvezetô-füzeteket jelentet-
tünk meg. A többi kaptárkô és egyéb kôérték bemutatására
összesen 16 darab egyedi információs táblát helyeztünk ki.
A Bükkalja falvainak természeti- és kultúrtörténeti látni-
valóiról, szolgáltatásairól és programjairól egységes adatbázist
hoztunk létre, amelyet önálló weboldalon (bukkalja.info.hu)
tettünk elérhetôvé a nagyközönség számára.
Magyar, angol, német és lengyel nyelven mindösszesen 14 fajta
kiadványt készítettünk, melyek a Bükkalja 16 települését mu-
tatják be, továbbá egy összefoglaló kiadványt is megjelentettünk.

Fenntartható turizmus fejlesztése

2010-ben készült el a Bükkaljai Kô-út tematikus út, amely a
Bükkalja 16 településének kôértékeit, természeti és kultúrtör-
téneti örökségét fûzi fel egy turistaút-hálózatra. A Kô-út kap-
csán több természetjáró szervezettel egyeztetve két túraútvona-
lat alakítottunk ki, amely már az országos turistatérképekre is
rákerült.
Kezdeményezésünkre 25 önkormányzat, civil szervezet és turisz-
tikai szolgáltató létrehozta a Bükkaljai Kô-út Turisztikai Klasztert, melynek célja a közös
összefogás a Bükkalja fenntartható és versenyképes turizmusáért, amely elsôsorban a térség
természeti és kultúrtörténeti értékein, illetve hagyományain alapul.

Kapcsolat a helyi lakossággal és szervezetekkel,
a tevékenységek hatása

Programjaink az önkormányzatok, helyi civil szervezetek és a helyi vállalkozások
együttmûködésével valósultak meg. A térségben érezhetô, hogy a lakosok és önkor-
mányzatok érdekeltté váltak kulturális emlékeik megôrzésében, és a jövôben ezen
értékekre, mint erôforrásra tekintenek, melyek településeik zöld turisztikai fejleszté-
seinek alapját képezik. Kezdeményezéseink az önkormányzatok és a lakosság körében
is pozitív fogadtatásra találtak, így egyre több ösztönzô, segítô támogatást kaptunk. 
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Vác, Gyakorló Város Program 1997

A 2010. évi nemzeti tájdíj pályázat második helyezett pályamûve

Pályázó szervezet: VVáácc  VVáárrooss  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaattaa

A pályázati program bemutatása

A Budapesti Corvinus Egyetem Tájépítészeti Kara
és Vác Város Önkormányzata 1997-ben kötött
együttmûködési megállapodást a Gyakorló Város
Program létrehozásáról. A program tovább kívánt
lépni az alkalmi gyakorlatok keretein, hosszú távú
és folyamatos, azaz évközi együttmûködés kere-
tében tervezi a tájjal kapcsolatos feladatok feltér-
képezését, megoldását.
A program az együttmûködôk jellegébôl adó-
dóan a közösségi terek, a táj, a környezet problé-
máira keres megoldásokat. A témák eddigi legje-
lentôsebb eleme a város környéki táj, melyben a
táj karakteréhez igazodóan, kiemelten kaptak he-
lyet a Duna part, a Naszály, az ökológiai folyosók,
az átalakuló hegylábi területek. További fontos
szempontként fogalmazódott meg a jövô generá-
ciója, a városi ifjúság tudatformálása is, ezért a
fenntarthatóság témakörében tartott környezeti
nevelési feladatok támogatása és az oktatási,
nevelési intézmények környezetének javítása is.
A program Vác területén több szakaszban és pro-
jektterületen valósult meg:

• 1996-2003 – A Duna-part ökoturisztikai fejlesztése;

• 1998-2003 – A településszegély, a táj és város kapcsolatának problematikája;

• 2004-2007 – A Naszály ökoturisztikai fejlesztése;

• 2006-2010 – Fejlesztési területek, oktatási-nevelési intézmények környe-
zetének felmérése, értékelése.

A fenti projektterületeken a megvalósítás négy tevékenységi körre csoportosítható:

• 13 figyelemfelkeltô, értelmezô nyilvános kiállítás a város környéki tájról és
lehetséges fejlesztésérôl (1997 – 2010);
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• Hallgatói tervek alapján, közösségi alkotással megvalósított ökoturisztikai
létesítmények a Duna-parton, a Felsô-Gombás-patak külterületi szakaszán, a 
Naszályban és a jelzett turistautak mentén (1998 – 2007);

• 19 növényállomány és/vagy környezetállapot felmérés és értékelés dokumentációja
önkormányzati területeken (Váci Liget HTVT, egykori Híradós Laktanya,
belvárosi fasorok, hulladékgyûjtô szigetek), vagy intézményekben
(10 db óvoda és 5 db iskola; 1996 – 2010);

• ismeretterjesztô környezeti nevelési kiadványok
– 2 db (Kukabanya varázsol, Mentsük meg 
Sünfalvát!) 1000–1000 példányszámban 
nyomtatott formában, 15 db digitális formában
(2006 – 2010).

A Gyakorló Város Program keretében megköze-
lítôleg 600 egyetemi hallgató nyerhetett tapaszta-
latot egy települési önkormányzat mûködésérôl,
cserébe a város több mint 15 éve figyelemre méltó
szempontokkal és részben megvalósított, részben
megvalósítható ötletekkel gazdagodott a
tájvédelem és tájfejlesztés feladatkörében. A pro-
gram a városi önkormányzatok és a tájfejlesztéssel
foglalkozó felsôoktatási intézmények partneri
együttmûködése számára követhetô modellt és
módszert valósít meg.
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Hagyományôrzés Hegypásztor módra

A 2010. évi nemzeti tájdíj pályázat harmadik helyezett pályamûve

Pályázó szervezet: HHeeggyyppáásszzttoorr  KKöörr  --  OOsszzkkóó

A pályázati program bemutatása

Az egyesületet 1985-ben azzal a céllal alapították
helyi fiatalok, hogy az oszkói szôlôhegyen még
fellelhetô boronafalú, zsúpfedeles présházakat
felmérjék és megmentsék a pusztulástól. Saját pén-
zükbôl megvásároltak egy romos, düledezô
présházat, majd néprajzi táborok keretében, saját
erôforrásból felújították.
A felmérésekkel, felújításokkal szorosan
összekapcsolódik a hagyományok (pl. zsúpké-
szítés) ápolása, a népi értékek megôrzése. Az
egyesület megalapításakor még éltek azok az idôs
mesterek, akik tudásukat át tudták adni a lelkes
fiataloknak. A mezôkön a modern aratógépek
mellett újra kaszák suhogását, énekszót lehetett
hallani. A közös munkák közösségépítô jellege
fontos szerepet játszott az egyesület életében.
Annak érdekében, hogy a hagyományôrzés
ismét a hétköznapok szerves részévé válhasson,
a Hegypásztor Kör kezdeményezésére, támo-
gatásával megalakult a Rozmaring színjátszó
csoport, amely – vásári komédiák feldolgozásán
túl – gondoskodott nemzeti ünnepeink emlék-
mûsorainak megszervezésérôl és az egyházi

ünnepeinkhez kapcsolódó szokások (nagypénteki Passió, Betlehemezés) továbbélésérôl.
Hagyományteremtô célzattal falukarácsonyokat, faluanyáknapjákat, kézmûves
vásárokat, táncházakat, a szüreti hagyományokat felújítva 2010-ben szalmabábú tömést
szerveztünk.
A szôlôhegyi birtokunk meglévô ôsrégi, korhadt gyümölcsfái mellé ôshonos facsemeték
ültetését terveztük. A helyi családok között meghirdettük, hogy 18 év alatti gyermekeik
részére névre szóló fákat ültethetnek. Mind a 95 kicsi fának lett gazdája.
Sokan rendszeresen kijárnak és gondozgatják, öntözgetik a facsemetéjüket.
Szeretnénk, ha minél többen megismernék, megtanulnák a népi mesterségek tudását.
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Rendszeresen szervezünk kézmûves délutánokat,
tanfolyamokat (pl. szalmafonás, kosárfonás,
mézeskalács készítés, korongozás). Néprajzi
táborok, aratónapok keretében bevezetjük a szôlô-
mûvelés, kézi aratás, marokszedés, kévekötés,
cséplés, kettôzés, magtisztítás, kenyérsütés, sárta-
pasztás, kerítésfonás, gyepû készítés rejtelmeibe a
hozzánk látogatókat.
A gazdákat ösztönözni kell területeik rendben
tartására. Ezt példamutatással igyekszünk elôsegí-
teni: saját területeinket és a közterületen található
két hegybejáró, valamint a hegyi kút környékét
rendszeresen karbantartjuk, gondozzuk. A pozitív folyamat úgy tûnik elindult, a gazdák
igyekeznek legalább évente két alkalommal (a szôlôhegyi nagy rendezvényeink környékén)
lekaszálni területeiket.
A szôlôhegy „fôbejáratánál” siker koronázta a többszáz éves tölgyfák megmentéséért tett
erôfeszítésünket. Az öreg tölgyek árnyékában a hegyi kút helyreállításával, kitisztításával,
pihenôpad leállításával vonzó pihenôhelyet alakítottunk ki. 
Az érdeklôdôket igyekszünk segíteni abban, hogy részesei lehessenek a szôlôhegyi
közösségnek. Különbözô méretû, funkciójú boronafalú, zsúpfedeles épületeket terveztet-
tünk, amelyek kívülrôl népiesek, tájba illôek,
belülrôl azonban teljesen modernek, megfelelnek
a mai kor elvárásának. Ezekbôl két építmény
bemutató jelleggel megtalálható Hegypásztor bir-
tokunkon, melynek – a nálunk felhalmozódott
tudás birtokában – a komplett elkészítését is vál-
laljuk.
Az elmúlt évek elismert értékmentô munkái
alapján számos megkeresés érkezik hozzánk
zsúptetô-javítás, tájház felújítás témakörében.
Egyesületünk vállalja a szôlôhegyi présházak
tetôszerkezetének komplett cseréjét. A szentendrei
skanzen Észak-Magyarország népi építkezését
bemutató terület zsúpfedeles épületeibôl 13 tetô is
az oszkói Hegypásztorok érdeme. Lehetôségeink-
hez mérten igyekszünk nemcsak a javításokat elvé-
gezni, hanem tudásunkat minél több ember
számára átadni. 
Minden tôlünk telhetôt megteszünk az utánpótlás
nevelés érdekében is. Éveken keresztül a helyi
önkormányzattól átvállalt feladatként végeztük az
ifjúságsegítést. Jelenleg programjainkon keresztül
igyekszünk példát mutatni a fiatalságnak.
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Hidegkút – a mi falunk

Pályázó szervezet: HHiiddeeggkkuuttii  MMiihháállyy  KKuullttuurráálliiss  EEggyyeessüülleett  ééss  HHiiddeeggkkúútt  KKöözzsséégg
ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaattaa

A pályázati program bemutatása

Hidegkút a Balaton-felvidék keleti végében
fekvô, 450 fôs zsákfalu. A Hidegkúti-séd patak
által kettészelt, két településrészbôl álló falut észak-
ról használatban levô legelôk és mûvelt szán-
tóföldek, délrôl erdôk és borókás-ligetek övezik.
A csodaszép fekvés csendes, békés életteret biz-
tosít az itt élôk számára. Ez az, amit a helyi
lakosság meg akar ôrizni, és a kis közösség
elônyeit kihasználva még élhetôbbé tenni.

A „Hidegkút – a mi falunk” program egy teljesen alulról jövô, helyiek által kezdemé-
nyezett tevékenységsorozat, amelynek két alapvetô mozgatórugója van. Az egyik az ere-
deti helyi német nemzetiségi, szorgalmas és alapvetôen a környezetére igényes közösség,
akik közé már beilleszkedtek az 1948-ban betelepített felvidéki magyar családok. A
másik mozgatórugó a helyi hagyományokat és szokásokat értékelô, azok iránt érdeklôdô
betelepült „gyüttmentek”, akik objektívebb látásmódjukkal ébresztették rá a helyieket a

településük értékeire. A tevékenységek a lakosság
kezdeményezésére és szervezésével indultak, késôbb
a helyi civil szervezet karolta fel ezeket. Ez az összefo-
gás kiváló példája a helyi civil szervezet – önkor-
mányzat - helyi közösség alkotta együttmûködésnek,
mert a település és környékének szépítésében, a ha-
gyományôrzésben mind a háromnak jelentôs szerepe
volt, egyik a másikat inspirálta. A programokat úgy
szerveztük, hogy mindenki részt vehessen benne, le-
hetôség szerint együtt legyen ôslakos és „gyüttment”,
idôs és fiatal. A természeti és kulturális örökség meg-

ôrzése érdekében végzett programok egyben a közösségépítést is szolgálták, amely aztán
újabb és újabb ötleteket, tenni akarást eredményezett. A programok között megtalálhatjuk
a szemétszedéstôl kezdve a hagyományôrzô csoportok alakulásán, faültetésen és a sváb fô-
zônapon keresztül a komposztálási mintaprojektet is. Jövôbeli terveink között szerepel, hogy
nagyobb hangsúlyt helyezzünk a helyi épített örökségre és a védelmi, fenntartási tevé-
kenységet hivatalosabb formában, az önkormányzatnak nagyobb szerepet szánva végezzük.
Bár Hidegkút a mi falunk, nagyon szívesen látunk mindenkit, hiszen szeretnénk, ha minél
többen megismernék azt a települést, amelyben és amelyért tevékenykedünk, és amelyre
nagyon büszkék vagyunk.
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Tájbéli értékeink Röszkén

Pályázó szervezet: BBeerreettzzkk  PPéétteerr  TTeerrmméésszzeettvvééddeellmmii  KKlluubb

A pályázati program bemutatása

Programunk célja a természet- és tájvédelem, építészeti
és településszerkezeti értékek védelme, fejlesztése, kis-
térségi programok készítése. A kistérség természeti érté-
kei településenként hasonlók, így a feladatok is hason-
lók, így a megoldások lehetnek közösek. Ezért összefo-
gást kezdeményeztünk a térség természetvédôivel – a
közös munka ma már egy évtizedes múltra tekint vissza.
A programunk fontos célja, hogy a Biodiverzitás
Egyezménybôl adódó feladatokra irányítsuk a figyel-
met, együttmûködve a Kiskunsági Nemzeti Park
Igazgatósággal.
1999-ben kezdeményeztük a térségben és azóta is folya-
matosan végezzük a települési, táji természeti értékek
folyamatos számbavételét, a „falusi, ökológiai” turizmus
lehetôségeinek, mint a kistérség egyik fejlesztési pro-
gramjának kidolgozáshoz.
A kistérség és Röszke település természeti és kultúrtör-
téneti értékeit felvételeztük, ennek alapján elkészítettük
a települések egyedi tájérték katasztereit, az értékek
mentén kijelöltünk 10 db tanösvényt és kihe-
lyeztünk 8 db információs táblát. Tanösvényvezetô-
füzetek és egyéb kiadványok, publikációk készültek. 
Az önkormányzatokat folyamatosan segítjük környezet-
védelmi feladataik megvalósításában. Rendszeresen
részt veszünk a település lakossági fórumain, közösségi
rendezvényein, a falunapokon és más kulturális rendez-
vényeken. Ismeretterjesztô és tudományos értékû szak-
anyagokat, a térség növényvilágát bemutató naptárakat
készítettünk. Rendezvényeket, konferenciákat szervez-
tünk az érdeklôdô kistérségi lakosság, az iskolák, a
pedagógusok, a hazai természetvédelmi és tudományos
közösségek, valamint szerbiai és romániai területeken
hasonló célcsoportok számára. 
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Az Ôs-Dráva Program „szelíd” változata:
az ormánsági vízháztartás helyreállítására
alapozva az Ormánság önerôs fejlôdésének
és táji autonómiájának elôsegítése

Pályázó szervezet: OOrrmmáánnssáággffeejjlleesszzttôô  TTáárrssuullááss  EEggyyeessüülleett  ééss  OOrrmmáánnssáágg  AAllaappííttvváánnyy

A pályázati program bemutatása

Az Ormánság vízháztartási rendszere jelenleg nem alkal-
mas a „fönntartható” tájgazdálkodásra. A Dráva mentén
ma is az ún. vízelvezetô vízgazdálkodást folytatnak,
amelyre egy, a táj adottságait figyelembe nem vevô
gazdálkodási struktúra épült. 
Az Ormánságfejlesztô Társulás kidolgoztatta az Ormán-
ság fejlôdését leginkább gátló vízelvezetô vízgazdálkodási
rendszer helyreállításának programját. A projekt céljai kö-
zött szerepel a természeti értékek állapotának javítása, a táj
mozaikos szerkezetének és ökológiai hálózatának helyre-
állítása. Mindennek megvalósítása azonban elképzelhe-
tetlen az autonóm, életképes, helyi társadalom kialakítása
nélkül. 
A tervezési folyamat alapja a táj organizációs alapegység-
ként való értelmezése és mûködésmódjának átfogó elem-
zése. Ezzel a módszerrel készítettük el azt a modellt,
amely a tájgazdálkodás referenciális alapja lehet, és ami
egy egységbe integrálja mind az Ormánság jelenlegi álla-
potáról rendelkezésünkre álló ismereteket, mind a ter-
vezett beavatkozásokat. 
A program egyes elemeirôl ismeretterjesztô és szakmai

kiadványokat jelentettünk meg helyi terjesztéssel. Elindult az Ôs-Dráva Program kiad-
ványsorozata, amely egy-egy szakmai területet dolgoz föl. Eddig három kiadvány született,
az egyik az ormánsági alkalmazkodó gyümölcsészetrôl, a másik a turizmusról, a harmadik az
Ôs-Dráva Program összefoglalása. 
Az alkalmazkodó gyümölcsészet föllendítése az Ôs-Dráva Program egyik legfontosabb
eleme. A kb. 260 fajtát reprezentáló sok száz tájfajta gyümölcsoltvány ingyenes terjesztése
segítségével a lakosság is aktívan részt vesz a programban. Fórumokon és képzéseken rend-
szeresen bemutatjuk a programunkat az érdeklôdôknek.
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Nemzetközi Csillagoségbolt-park létrehozása
a Zselici Tájvédelmi Körzetben

Pályázó szervezet: MMaaggyyaarr  CCssiillllaaggáásszzaattii  EEggyyeessüülleett  ééss  ZZsseelliiccaa  SSzzöövveettsséégg

A pályázati program bemutatása

A program fô célkitûzése egy nemzetközileg is elfo-
gadott csillagoségbolt-park létrehozása volt.
A program indításakor (2006) a Magyar Csillagászati
Egyesület és a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság
együttmûködési megállapodást kötött. 2007-ben az
MEE Világítástechnikai Társasággal és a Zselica Szövet-
séggel bôvítve már négy szervezet állapodott meg a
közös munkáról. A Zselic Szövetség segítségével 18
település is csatlakozott az együttmûködéshez, ami ga-
rantálja, hogy a környékbeli települések nem jelentenek
kockázati tényezôt az éjszakai égboltra.
Mérési eljárással feltérképeztük a fényszennyezés hely-
zetét a csillagoségbolt-parkban és annak környezetében,
amely igazolta, hogy az IDA feltételrendszerében jelen-
tôs tartalékkal biztosítható az ezüst minôsítésû éjszakai
égbolt kategória.
A Zselici Tájvédelmi Körzet kezelési tervének mellék-
leteként egy világítási terv is született, ami szabályozást
ad a külsô téri világítási berendezések tervezésére,
telepítésére és üzemeltetésére. Ez garantálja az éjszakai
tájkép és a csillagos égbolt látványának védelmét, annak
beillesztését a körzet kezelésébe és bemutatásába. A
tájvédelmi körzetben kizárólag olyan világítási megoldá-
sok használhatók, melyek csak a megvilágítandó helyre
bocsátanak ki fényt, az égbolt irányába direkt fény nem
juthat.
A program eredményeit hazai és nemzetközi szak-
és ismeretterjesztô cikkekben ismertettük. A csil-
lagoségbolt-parkról ismertetô kiadványt adtunk ki,
melyet iskoláknak, turisztikai intézményeknek, múzeumoknak stb. juttattunk el. 
A Zselici Csillagoségbolt-park bemutatásának fontos eseményei az esti csillagnézô túrák,
séták. Ezeken a rendezvényeken bárki megismerkedhet a tájvédelmi körzettel és az éjszakai
tájképpel, a csillagos égbolttal.
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A Szob–Nagybörzsöny kisvasút teljes turisztikai
célú helyreállítása, a Börzsöny–Ipoly völgye
(öko)turisztikai Régió megalakítása, egy
hazánkban egyedülálló hegyvidéki turisztikai
kínálat megteremtése

Pályázó szervezet: NNaaggyybböörrzzssöönnyy--SSzzoobb  EErrddeeii  KKiissvvaassúúttéérrtt  KKöözzaallaappííttvváánnyy

A pályázati program bemutatása

A Börzsönyben egyszerre jelentkezik a természetvédelem és
a turizmus igénye, melyek kielégítésének a környezet-
védelem által is támogatott kompromisszuma a kisvasút
helyreállítása. A projekt egyik lényeges eleme az együttmû-
ködésen alapuló fejlesztés, a hegység peremén szétszórva
fekvô települések, turisztikai vállalkozások számára egy ver-
senyképes hegyvidéki ökoturisztikai desztináció meg-
teremtése. 
A program eredménye a Nagybörzsöny–Nagyirtás közötti
kisvasút megmentése, turisztikai célú mûködése, mely
elindította a teljes vonal helyreállításának folyamatát.  Több,
a kisvasútvonalat és a hozzá kapcsolódó túraajánlatokat,
szolgáltatásokat bemutató prospektust készítettünk, a
Magas-Börzsönyrôl több képeslapot is kiadtunk, 1999 óta
folyamatosan részt veszünk a hegység két legfontosabb kiad-
ványának, a Börzsöny turistatérképnek, illetve turistakalauz-
nak a szerkesztésében. Elôterjesztésünkre az Új Széchenyi
Tervbe bekerült az aktív természetjáró turizmus ügye,
ennek kapcsán remélhetôleg a börzsönyi ökoturisztikai
modellterület megalakítása, és az ehhez kapcsolódó terü-
letkezelési-fejlesztési javaslatok megvalósítása elôtérbe kerül. 

Célunk, hogy a környezô országok hegyvidéki, a Magas-Tátra nemzeti parkjaiban jellemzô
turistakultúra legalább a Börzsönyben, hazánk legvadregényesebb hegységében megtapasz-
talhatóvá váljon. Ezek a területek a természeti vonzerôre alapozott turizmus kiemelt
régióként követendô példát nyújtanak.
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Vizes-élôhely rehabilitáció
a Nagyszéksós-tavon

Pályázó szervezet: MMóórraahhaalloomm  VVáárrooss  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaattaa

A pályázati program bemutatása

A Homokháti kistérségben megvalósuló projekt hozzájárult
a vidékfejlesztés esélyegyenlôségi céljainak eléréséhez.
Programunk fontosabb célkitûzései között szerepelt a
Nagyszéksós-tó egykori jellegének visszaállítása, vizes-
élôhely rehabilitáció legeltetésre alapozott ökológiai
gazdálkodással, élôhelyrekonstrukció-bemutatóhely kialakí-
tása, valamint a terület tudományos feldolgozási, kutatási fel-
tételeinek megteremtése és a turizmus bôvítése. Mórahalom
és a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság, valamint a vajda-
sági partnerek szisztematikus, „a projekt a projektre épül”
fejlesztés útján közösen terveznek és haladnak is.
A területet érintô monitoring vizsgálatok a projekt teljes
idôtartama alatt folyamatosan zajlottak. Megfigyelôtor-
nyokat alakítottunk ki, megvásároltuk a bivaly állattartó te-
lephez szükséges tanyaingatlant, valamint kiépítettük a te-
lepet (villanykarám, különbözô berendezések, traktor be-
szerzése, állatok megvásárlása).
A létrehozott bivalytelep a több mint kétéves múltjára te-
kintettel nagy eredményt tudott elérni. A majd 100 ha
kiterjedésû nádas felnyitásával elkezdôdött a szabad víz-
felület kialakulása. Az eredeti állapot elérése 10 évet igé-
nyel. A Nagyszéksós-tó területérôl korábban elvándorolt
madárvilág (pl. gémfélék, gulipán) visszatérése, és az itt
még nem fészkelt a fajok ideköltözése mutatja, hogy a
program jó úton halad. A terület a növényvilág megje-
lenésével (tündérrózsák, mocsári kosbor, kisfészkû aszat) nem csak az elburjánzott
növényzet – nádas, gyékény, sás – látványát nyújtja. A vidra is megjelent, mely a leendô
tájvédelmi körzet különleges értéke lehet.
A megvalósult projekt ötvözi a fenntartható ökológiai gazdálkodást, a ter-
mészetvédelem érdekeit szolgáló élôhely-rekonstrukciót és a turisztikai látványosságot.
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Komlóska múltjára épülô jövôkép

Pályázó szervezet: KKoommllóósskkaa  KKöözzsséégg  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaattaa

A pályázati program bemutatása

Komlóska község a múlt értékeit megôrizve, a jelen feladatait
közösen megvalósítva halad azon az úton, mely a jövô nem-
zedék számára élhetô természeti, gazdasági, és társadalmi
közeget teremt.
Településünk méltán büszke természeti adottságaira, és a la-
kosság a helyi szervezetekkel összefogva, egymást segítve
szervezi a faluszépítési napokat, rendben tartja szûkebb és tá-
gabb környezetét, köztereit. Településünk többször nyert a
„Virágos Magyarországért„ címû országos versenyen. A
Komlóskai „telér” tanösvény 1996 óta várja látogatóit, me-
lyen az idôszaki karbantartásokat az önkormányzat dolgozói
végzik el.
A közmunka program keretében 20-30 lakos számára bizto-
sított a munkalehetôség, akikben munkavégzésük során is
erôsödik a természeti és épített értékeink iránti szeretet, tisz-
telet, a következô generáció számára történô fenntartás
igénye.
Hagyományainkat nem ápoljuk, hanem megéljük a min-
dennapjainkban, már bölcsôdés-óvodás kortól. Intézménye-
inkben a ruszin nyelv oktatása kiegészíti az idôsek által áta-
dott nyelvi értékeket. A ruszin legendák szerepjáték-szerû
feldolgozása nagy és maradandó élményt jelent iskolá-
sainknak. Ruszin tájházunk az országban egyedülálló kabolás
kemencérôl híres és ismert, egyre többek számára. 

A Ruszin szabadidô- és szoborpark csodálatos természeti környezetével ad helyszínt falunapi
rendezvényünknek, valamint a Zempléni Fesztivál egyik kedvelt helyszíne.
Zempléni Gondolatok címû rendezvénysorozatunk 2010 áprilisában indult, mellyel célunk
a kulturális értékek és a lakosság közti térbeli távolság csökkentése. 
A vidék fejlesztése szempontjából alapvetô jelentôségûnek tartjuk, hogy megtartottuk okta-
tási intézményünket, az óvodán belül létrehoztuk az ország legkisebb bölcsôdéjét, korsze-
rûsítettük a fûtésrendszereket, megszépült a mûvelôdési ház, ravatalozó, községháza, felújí-
tottuk a közkutakat. Nagy hangsúlyt fektetünk a szociális háló kiépítésére, fenntartására
(falugondnok, idôsgondozó, településôr). A fejlesztések anyagi alapjainak biztosítása érdeké-
ben adókedvezményeinkkel vonzóvá tettük Komlóskát a vállalkozások számára. 
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A Lôverek értékeinek megóvása

Pályázó szervezet: SSoopprroonn  MMeeggyyeeii  JJooggúú  VVáárrooss  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaattaa  ééss  
CCaassttaanneeaa  KKöörrnnyyeezzeettvvééddeellmmii  EEggyyeessüülleett

A pályázati program bemutatása

A program célja a Lôverek természeti és építészeti
értékeinek térképes felmérése, megóvása, a lôveri táj
jellegében bekövetkezô romlás megállítása.  Ennek
keretében többek között a gyümölcsfák védelme
érdekében géncentrum kialakítása, illetve a városi
erdô kezelésének kérdéseiben egyeztetés a két pá-
lyázó szervezet között.
A Castanea Környezetvédelmi Egyesület közremû-
ködésével elkészült a Lôverek természeti és építé-
szeti emlékeit tartalmazó nyilvántartás, illetve az ér-
tékeket ábrázoló térkép.
A veszélyeztetett gyümölcsfa fajták megôrzése
céljából a Lippai János Szakképzô Iskolában a
Castanea Környezetvédô Egyesület közremûködé-
sével és Sopron Megyei Jogú Város Önkormányza-
tának támogatásával géncentrumot hoztak létre,
melynek bôvítése jelenleg is folyamatosan zajlik.
A városi erdôk kezelésében együttmûködési megál-
lapodás született a város és a Castanea Egyesület
között: közös bejárásokat tartunk, az egyesület szak-
mai javaslatokat tesz az erdôk kezelésére.
A lakosság szemléletformálása érdekében sikeresen
megrendezésre került több erdei iskolai foglalkozás
és ismeretterjesztô elôadás is.
Az elért eredményekrôl tájékoztatást adott a Borostyán címû újság. A kiadványok a
Castanea Környezetvédelmi Egyesület honlapján, a környezetvédelmi program pedig
Sopron Város honlapján hozzáférhetô a nyilvánosság számára.
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Összefogás a környezettudatos életmódért

Pályázó szervezet: KKiisshhaarrssáánnyy  KKöözzsséégg  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaattaa

A pályázati program bemutatása

Jelentôs erôfeszítéseket teszünk a településre vezetô
közút mentén az 1800-as években telepített eperfa-
sor megôrzésére. 2007-tôl gondozzuk az eperfákat,
a fák alatti területet kaszáljuk, és ennek köszönhe-
tôen rövid idôn belül ismét kibontakozott a fasor
valódi szépsége. 2008-ban tiltakozásunkra sikerült
leállítani a légkábel kialakítását, amely alapvetôen
befolyásolta volna a fasor karakterét. Mára a törté-
nelmi eperfasor Kisharsány szerves részévé és szinte
jelképévé vált.
Az önkormányzat 2006-ban határozott a település
belterületének fásításáról. 2008-ben saját költség-
vetésünk terhére gömbakác csemetéket ültettünk a
Dózsa György és a Petôfi utcákban, 2009-ben a
telepítést a Virágos Magyarország pályázaton nyert
pénzösszegbôl folytattuk. A fásítási programhoz szer-
vesen kapcsolódik az egész településre kiterjesztett virá-
gosítás. A helybéliek a Virágos Kisharsány versenyen is
bekapcsolódhatnak a faluszépítésbe.
Tekintettel arra, hogy a gömbakácok és eperfák
beszerzése igen költséges, ezért egy akácerdôben
elôkészületeket tettünk annak érdekében, hogy
2011-ben helyben tudjuk a vad alanyokat átsze-

mezni. A falu külterületén az eperfa hajtásokat felszedjük és beiskolázzuk.
Településünk 2008-ban és 2010-ben a Virágos Magyarország pályázat, 2009-ben a
Virágos Baranyáért verseny díjazottja lett. A faluszépítô program legfôbb eredménye
azonban az, hogy lakóink büszkék lettek a településen elért és fenntartott környezeti
rendre, magukénak és élhetôbbnek tartják településünket. Az emberek sok munkát
fektetnek a környezetük szépítésébe, és egyben elvárják másoktól, hogy azt ne tegyék
tönkre. Közmunkásaink, akik a területek karbantartásában vesznek részt, látják
munkájuk eredményét, visszaadtuk számukra az értelmes munka örömét. Fel tudtuk
ébreszteni az emberekben a tiszta, rendezett környezet iránti vágyat. Mára természetes
igény van minderre.
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Hazánkban 2008-ban lépett hatályba az Európai Táj Egyezmény. A tájegyezmény célja,
hogy elôsegítse a táj védelmét, kezelését és tervezését, valamint hogy hozzájáruljon a tájak
vonatkozásában megvalósuló európai együttmûködéshez.

A tájegyezmény végrehajtásának egyik mérföldköve az Európa Tanács Táj Díja adomá-
nyozása. A tájdíj olyan megtisztelô kitüntetés, amely a helyi önkormányzatok, önkor-
mányzati társulások, valamint a társadalmi szervezetek kiemelkedô munkáját, teljesít-
ményét ismeri el a táj fenntartható tervezése, kezelése és/vagy védelme területén.
Adományozására 2009-tôl kezdôdôen, kétévente kerül sor, legközelebb 2011-ben.

2010-ben a tájgyezmény hazai végrehajtásáért felelôs tárcák pályázatot írtak ki az Európa
Tanács Táj Díjára történô felterjesztésre. A pályázat célja az volt, hogy a 2011. évi
nemzetközi megmérettetésben az arra legérdemesebb és legesélyesebb pályázat vehessen
részt hazánk képviseletében.

A kiadvány az Európai Táj Egyezményt, az Európa Tanács Táj Díja programját, és a 2010.
évi nemzeti szintû pályázaton eredményesen szerepelt pályamûveket mutatja be.


