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The European Landscape Conven-
tion of the Council of Europe was 
adopted by the Committee of Minis-
ters of the Council of Europe on 19 
July 2000 and opened for signature to 
its Member States in Florence on 20 
October 2000. Hungary immediately 
began the process of preparing for its 
implementation. The European Land-
scape Convention finally came into 
force on 1 February 2008 in Hungary.

Between 2008 and 2010 Hungary 
worked mainly on the institutional 
framework of the implementation and 
the establishment of the Landscape 
Award. Since 2008 Hungary opened a 
competition for selecting the national 
candidate for the landscape Award of 
the Council of Europe. In 2012 the Min-
ister responsible for nature conserva-
tion raised the status of the selection 
procedure establishing the Hungarian 
Landscape Award. This achieved some 
remarkable success because in 2015, 
based on the submission from Hungary, 
the Landscape Award of the Council of 
Europe was given to the Hungarian and 
Slovenian villages of the Hetés Region.

After consolidating the institu-
tional framework, the European Land-
scape Convention National Coordina-
tion Working Group expanded its focus 
to all the general and special measures 
of the Convention. Hungarian Govern-
ment approved Hungary’s first National 
Landscape Strategy for the period 2017-
2026 which focused attention on the 
need for a holistic landscape approach . 
Since the approval of the National Land-
scape Strategy, this has now become 
an important reference document. 

Szent István University, Faculty of 
Landscape Architecture and Urban Plan-
ning plays a key determining role in 
landscape education in the spirit of the 
European Landscape Convention. The 
Hungarian National Landscape Strat-
egy emphasises that passing on land-
scape-related knowledge needs not be 
restricted only to people concerned in 
landscape matters, it should also be 
included in engineering courses and 
any other courses whose graduates will 
influence the condition and use of land-
scapes through their future decisions. 
Action is still required to achieve the 
prime objective which, in higher educa-
tion, is the integration of a knowledge 
of landscape incorporated into profes-
sional competences, as part of the basic 
studies on sustainable development.

In October 2016 Hungary launched a 
new project “Strategic assessments sup-
porting the long-term conservation of 
natural values of community interest as 
well as the national implementation of 
the EU Biodiversity Strategy to 2020” 
(KEHOP-4.3.0-VEKOP-15-2016-00001). 
this was introduced under the Hun-
garian Operational Programme ‘Envi-
ronment and Energy’, co-funded by the 
European Regional Development Fund. 
In the preparation phase of the LAND-
SCAPE CHARACTER development ele-
ment, experience of foreign and domes-
tic landscape typological and landscape 
identification systems and their practi-
cal applicability, with focus on charac-
ter-based systems, were studied. Accord-
ing to the results from the preparatory 
phase, the outputs can have positive 
impacts on public administration.

The products of the project will be 
delivered to the Ministry of Agriculture, 
which will consider how these results 
can be integrated into policies and deci-
sion-making mechanisms after profes-
sional preparation and administrative 
consultations. This will contribute signif-
icantly    to the achievement of some of 
the objectives of the landscape strategy. 

The Minister of Agriculture is obliged 
to produce a three-yearly report on 
the implementation of the landscape 
strategy to the Government. The next 
report is due on the 30 June 2020.

This article presents an outline of 
the important national and interna-
tional milestones the Hungarian Gov-
ernment has made in the implementa-
tion of the European Landscape Con-
vention of the Council of Europe.
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Az Európa Tanács Európai Táj Egyezmé-
nyét az Európa Tanács Miniszteri Bizott-
sága 2000. július 19-én fogadta el, és 
2000. október 20-án Firenzében nyitotta 
meg aláírására a tagállamok részére. 
Magyarország azonnal megkezdte a vég-
rehajtás előkészítését. Az Európa Tanács 
Európai Táj Egyezménye 2008. február 
1-jén lépett hatályba Magyarországon.

2008 és 2010 között Magyarország 
elsősorban az végrehajtás intézmé-
nyi keretének megteremtésén és a Táj-
díj életre hívásán dolgozott. Magyar-
ország 2008 óta hirdet pályázatot az 
Európa Tanács Táj Díjára történő fel-
terjesztés nemzeti jelöltjének kiválasz-
tására. 2012-ben a természetvédele-
mért felelős miniszter a Magyar Táj-
díj létrehozásával rangosabbá tette a 
kiválasztási eljárást. Jelentős siker-

ként 2015-ben magyar felterjesztés alap-
ján az Európa Tanács Táj Díját a Hetés 
magyar és szlovén települései kapták.

Az intézményi keret megszilárdítása 
után az Európai Táj Egyezmény Nemzeti 
Koordinációs Munkacsoport az Egyez-
mény összes általános és egyedi intéz-
kedésére kiterjesztette figyelmét. A 
magyar kormány jóváhagyta Magyar-
ország első Nemzeti Tájstratégiáját 
a 2017-2026 közötti időszakra, amely 
a holisztikus tájszemlélet szükséges-
ségére hívta fel a figyelmet. A Nem-
zeti Tájstratégia jóváhagyását köve-
tően referenciadokumentummá vált.

A Szent István Egyetem Tájépítészeti 
és Településtervezési Kara meghatározó 
szerepet tölt be az Európai Táj Egyez-
mény szellemiségében történő tájokta-
tásban. A Nemzeti Tájstratégia hangsú-

lyozza, hogy a tájjal kapcsolatos ismere-
tek átadása nem korlátozódhat a tájjal 
foglalkozó szakemberekre, hanem a 
mérnöki tanfolyamokba és minden más 
olyan kurzusba is integrálni kell, amely-
nek végzettjei a tájak állapotát és hasz-
nálatát jövőbeli döntéseikkel befolyá-
solják. A cél elérése érdekében fontos 
intézkedéseket kell tenni: a felsőokta-
tásban a tájtudás, a táj iránti felelősség-
teljes hozzáállást be kell építeni a fenn-
tartható fejlődés alaptanulmányai alatt 
elsajátítandó szakmai kompetenciákba.

Az Agrárminisztérium az Európai 
Regionális Fejlesztési Alap társfinanszí-
rozásával, a Környezeti- és Energiaha-
tékonysági Operatív Program és a Ver-
senyképes Közép-Magyarország Ope-
ratív Program keretében, 2016-ban 
átfogó projektet „A közösségi jelen-
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tőségű természeti értékek hosszú 
távú megőrzését és fejlesztését, vala-
mint az EU Biológiai Sokféleség Straté-
gia 2020 célkitűzéseinek hazai szintű 
megvalósítását megalapozó straté-
giai vizsgálatok” (KEHOP-4.3.0-VE-
KOP-15-2016-00001) indított útjára.

A TÁJKARAKTER fejlesztési elem elő-
készítése során kerültek feldolgozásra 
a külföldi és hazai tájtipizálási és tájbe-
osztási rendszerek tapasztalatai és gya-
korlati alkalmazhatóságuk, különös 
tekintettel a tájkarakter alapú rendsze-
rekre. Az előkészítő szakasz feltárása 
szerint a kutatás eredményei kedvező 
hatást fejtenek ki a közigazgatásban. 

A projekt eredménytermékei az Agrár-
minisztériumhoz kerülnek, melyek szak-
mai előkészítések és közigazgatási 
egyeztetések után épülhetnek be a szak-
politikákba, döntési mechanizmusokba. 
Ez jelentős mértékben járul majd hozzá 
a Tájegyezményből származó kötele-
zettségek teljesítéséhez és a Tájstraté-
gia egyes céljainak megvalósításához.

A mezőgazdasági miniszter-
nek háromévente be kell számol-

nia a kormánynak a Tájstratégia vég-
rehajtásáról. A következő jelen-
tés 2020. június 30-án esedékes.

A cikk az Európa Tanács Európai Táj 
Egyezménye magyarországi végrehaj-
tásának nemzeti és nemzetközi jelen-
tőségű mérföldköveit mutatja be.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetemet szeretném kifejezni 
Maguelonne Déjeant-Pons asszony-
nak, az Európai Táj Egyezmény főtit-
kárának, akinek a témával való azo-
nosulása, lelkiismeretes és segítő-
kész munkája nélkül nem lehetne az 
Európai Táj Egyezmény sikeres.

39 ratifi kálás és további két állam alá-
írása a 47 tagállamból az ő munkáját iga-
zolja. Maguelonne Déjeant-Pons asszony 
töretlen lendülettel dolgozik azon, hogy 
a még nem csatlakozott államok is csat-
lakozzanak, és a végrehajtás minden 
országban csorbítatlan módon, az egyez-
mény rendelkezéseitől való eltérés nél-
kül történjen. ◉

1. ábra/fi g.: A táj 
életünk tere és alakítója, 
gondolataink ihletője, 
érzéseink formálója. A 
TÁJKARAKTER fejlesztési 
elem roll-up-ja. / The 
landscape is the space and 
drivers of our life, the 
inspiration of our 
thoughts, a source 
forming our feelings. The 
roll-up of the LANDSCAPE 
CHARACTER development 
element
(forrás/source: 
agrárminisztériUm / 
MINIstrY oF AGrIcuLture)
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