A Nemzeti Tájstratégia végrehajtása
felkért hozzászólás
a tájmonitoring jelenlegi helyzetéről

Kincses Krisztina
főtanácsos
az Európai Táj Egyezmény nemzeti kapcsolattartója

Műhelybeszélgetés és kiállítás megnyitó
a Táj Nemzetközi Napja alkalmából
az Alapvető Jogok Biztosa Hivatalában
Budapest, V. kerület, Nádor utca 22., Korczak terem
2018. október 17.

Előzmények, felhatalmazások

2007. évi CXI. törvény a Firenzében, 2000. október 20-án kelt, az
Európai Táj Egyezmény kihirdetéséről
Magyarországtól elvárt, hogy:
•
•
•
•
•
•

vegye számba a tájakat;
elemezze a tájakat jellemző vonásaik alapján;
mérje fel azokat a hatásokat, amelyek a tájváltozásokat előidézik;
vezessen nyilvántartást a tájak változásáról;
értékelje a számba vett tájakat (figyelembe véve azokat az értékeket,
amelyeket az érdekelt felek és az érintett lakosság nekik tulajdonít);
határozzon meg minőségi célkitűzéseket a számba vett és értékelt
tájak számára.

A munkacsoport alakulása, működése

2017. május 4.: Európai Táj Egyezmény Nemzeti Koordinációs
Munkacsoport (2017-ben: FM-KÖHÁT-NPTF, ME-TÖHÁT-KÖFF, ME-ÉHÁTTTF, NFM) kibővített munkacsoporti ülése az Európai Táj Egyezmény
Szakértői Testület (ETE SZT) tagjainak meghívásával
A munkacsoport 2017 nyarán kibővült:
• Budapest Főváros Kormányhivatala: Földmérési, Távérzékelési és
Földhivatali Főosztály,
Nemzeti Felszínborítás Referenciaközpont,
• Földművelésügyi Minisztérium, Erdészeti és Vadgazdálkodási Főosztály,
• Földművelésügyi Minisztérium, Mezőgazdasági Főosztály,
• Földművelésügyi Minisztérium, Természetmegőrzési Főosztály,
• Nemzetgazdasági Minisztérium, Területfejlesztési Tervezési Főosztály.
munkacsoport ülések
2017. október 3. workshop (AJBH-FM): A magyar táj változása, a
tájváltozás nyomon követése

„A táj nemcsak kép, a képnek értelmében megjelenési forma. A táj
típusos teremtő élet is, amely hegyet, növényzetet, embert, testet,
lelket, gondolatot, érzést, munkát formál, – újat teremt, világot
gazdagít, életet egyéni vonalban visz tovább."
Teleki Pál gróf, 1937

Kapcsolódások

a) A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI.
törvény és a területi monitoring rendszerről szóló 37/2010. (II. 26.)
Korm. rendelet: a tájváltozás nyomon követésének e rendeletbe
integrálásának szükséges feltétele a feladat, az időközök és a
felelősök pontos és konszenzusos meghatározása
b) KEHOP 4.3.0 „Közösségi jelentőségű természeti értékek hosszú távú
megőrzését és fejlesztését, valamint az EU Biológiai Sokféleség
Stratégia 2020 célkitűzéseinek hazai szintű megvalósítását
megalapozó stratégiai vizsgálatok” (NATURA, ÖKOSZISZTÉMASZOLGÁLTATÁS, TÁJKARAKTER, ZÖLDINFRASTRUKTÚRA)
c) Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs
Rendszer
d) archívnak minősülő légifelvételek folyamatos ingyenessé válása
e) bővült az ingyenes elérhető űrfelvételek köre
f) Nemzeti Téradat Infrastruktúra: több szakterület vizsgálati igényeit
együtt kezelve a távérzékelés és a vizsgálat költséghatékonyabbá
válása

A monitoring szakmai előkészítésének eddigi
eredményei
•
•

A tájmonitoring indikátoraira vonatkozó részletes szakmai javaslat
(Munkaközi állapotban)
Szakmai javaslatok a tájváltozás nyomon követésének rendeleti
szabályozásához (2018. április)
Elvek, Célok, Felelős, Feladatleírás

Elvek

•
•
•
•
•
•
•

A monitoring rendszert úgy kell kialakítani, hogy keretet adjon a
Tájegyezmény végrehajtásából adódó feladatok megfelelő szakmai
végrehajtásának.
A tájmonitorozás folyamat jellegű kell, hogy legyen.
A monitoring tevékenységében kellenek speciális táj indikátorok.
Területenként más lehet a monitoring indikátora.
A monitoring két szinten valósul meg.
A tájmonitoring kiforrásának idő kell, a kísérleti kidolgozás fázisa is
fontos.
Fontos, hogy a rendszer a gyakorlati tapasztalatok alapján a
jövőben bővíthető, illetve módosítható legyen.

Célok

Átfogó, országos, kétszintű
monitortevékenység: A tájállapot változásának
és a tájban zajló folyamatok (pl. funkciók
elvesztése, átalakulása) nyomon követése.
- a táj változásának értékelése;
- kormányzati felelősségi körben lévő egyéb
értékelések;

- 5 évente Hazánk tájállapota című jelentés;
- egyéb nemzeti jelentések;

A táj minőségére vonatkozó országos
célkitűzések és a hazai ágazati politikákba is
integrálandó tájpolitika.

Köszönöm a megtisztelő figyelmet!

KÉRDÉS

Miben látja saját szakterületén/munkájában a
tájmonitoring jelentőségét, milyen
támogatást jelentene az operatív
feladatokban?

