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A stratégia szakpolitikai keretei és időtávja
Szakpolitikai stratégia

Időtáv:
Időtartam: 2017-2026 (középtáv)
Szerkezete:
• helyzetelemzés és helyzetértékelés,
• megvalósítandó mérhető célok meghatározása,
• szükséges beavatkozások pontos meghatározása,
• a megvalósítás, a nyomon követés és az értékelés alapelvei.
Felelős:
Agrárminisztérium
Környezetügyért Felelős Államtitkárság
A megfogalmazott intézkedések jellemzően
az egész országot érintik.

Európai Tájegyezményben
megfogalmazott intézkedések
•

A táj ügyének integrálása a szakpolitikákba, döntési
mechanizmusokba

•

A táj iránti fogékonyság növelése

•

A tájjal kapcsolatos képzés, oktatás és kutatás fejlesztése

•

Tájak azonosítása és értékelése

•

Célkitűzések meghatározása a táj minőségére

•

A táj változásának monitorozása

A stratégia küldetése
•

Komplex látásmód kialakítása és elfogadtatása a táj használatában,

•

A tájat nem csak mint a szakágazati rendszerekben meghatározott
kiemelt értékvédelmi szempontok alapján lehatárolt területeket és
funkciókat kell védeni, megőrizni.

•

Az ok-okozati következményeket feltárva a táj állapotát és a kiváltó
hatásokat együtt kell kezelni, rámutatva tájhasználatból adódó
felelősségvállalás szükségességére.

A TÁJSTRATÉGIA
számba veszi a nemzetközi elvárásoknak való megfelelés hazai helyzetét,
bemutatja
a legmeghatározóbb tájváltozási folyamatokat,
a folyamatok hajtóerejét és
a hazai táj állapotát.
A stratégia elsősorban a lehetőségekre épít a következő három horizontális
elvet tartva szem előtt:
• Természeti erőforrások és kulturális örökség általános védelme;
• Bölcs és takarékos területhasználat;
• Éghajlatváltozás hatásának mérséklése, alkalmazkodás.
Jövőképe alapján az NTS átfogó céljaként fogalmazza meg
a táji adottságokon alapuló felelős tájhasználatot.

Célrendszer
Átfogó cél:
Táji adottságokon alapuló felelős tájhasználat

Horizontális elvek:
A) Természeti erőforrások és kulturális örökség általános védelme
B) Bölcs és takarékos területhasználat
C) Éghajlatváltozás hatásának mérséklése, alkalmazkodás

Stratégiai célok:
I. Táji adottságokon alapuló tájhasznosítás megalapozása
II. Élhető táj - élhető település – bölcs tájhasználat
III. A tájidentitás növelése

Célkitűzések rendszere / stratégiai célok és alcélok
I. Táji adottságokon alapuló tájhasznosítás megalapozása
I.1. alcél: Táji adottságok alapuló tájhasznosítás kereteinek meghatározása
I.2. alcél: A tájhasználat változásának nyomon követése
I.3. alcél: A táji adottságok alapuló tájhasznosítás integrálása a döntési
mechanizmusokba
I.4. alcél: komplex tájszemlélet integrálása a kutatásokba

Jogi,
metodikai,
és pénzügyi
megalapozás

II. Élhető táj – élhető település – bölcs tájhasznosítás
II.1. alcél: Kompakt, klímabarát, értékőrző települések
II.2. alcél: Tájba illesztett infrastruktúrák
II.3. alcél: Táji adottságokon alapuló termelési funkciók
II.4. alcél: Táji adottságokon alapuló rekreációs funkciók
II.5. alcél: Jobban működő szabályozási és védelmi funkciók

Megvalósítás

III. A tájidentitás növelése
III.1. alcél: Fogékonyság, társadalmi felelősségvállalás növelése
III.2. alcél: A társadalmi részvétel növelése
III.3. alcél: A tájjal kapcsolatos képzés, oktatás fejlesztés

Társadalmi kontroll

TÁJ NEMZETKÖZI NAPJA 2018

A második alkalommal megünnepelt jeles
nap 2018-ban azokra az

„iskolai és egyetemi kurzusokra” fókuszál,

amelyek az adott szakterületen a tájak
értékeit, valamint a tájak védelmével,
kezelésével és tervezésével összefüggő
kérdéseket vizsgálják.
(Európai Táj Egyezmény 6. Cikk)

III.3. alcél: A tájjal kapcsolatos képzés, oktatás fejlesztése
Az oktatásban a tájjal kapcsolatos ismeretek átadása nem korlátozódhat a tájhoz értő szakemberek
szűk körére, hanem ki kell, hogy terjedjen többek között a mérnök-képzésekre és minden más olyan
képzésre, amelynek leendő szakemberei döntéseikkel a tájállapotát, használatát befolyásolják.
A képzés és oktatás erősítése szükséges a tájjal kapcsolatos ismeretanyaggal, a tájban való
gondolkodás szemléletével.
A táji adottságokon alapuló tájhasználat megvalósításához szükséges alapismereteket – a
korosztálynak megfelelő ismeretanyaggal – integrálni kell a köznevelésbe és a felsőoktatásba is.
A tájjal kapcsolatos alapismereteket integrálni kell az élethosszig tartó tanulásba.
A cél elérése érdekében szükséges intézkedések:
Felsőoktatásban a tájjal kapcsolatos tudás és/vagy a
tájjal kapcsolatos felelősségteljes attitűd integrálása az
elsajátítandó szakmai kompetenciák körébe a
fenntartható fejlődés alapismeretek keretében.
Köznevelés auditja, a képzés tájjal kapcsolatos
ismeretanyagának korszerűsítése az alaptanterv
felülvizsgálatakor.
Konferenciák és multidiszciplináris képzési programok
szervezése.
A tájhasználók továbbképzése, a képzési anyag bővítése
tájra vonatkozó ismeretekkel.
Szaktanácsadók továbbképzése, tájjal kapcsolatos
tananyag beépítése a továbbképzési rendszerbe.
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I.2. alcél: A tájhasználat változásának nyomon követése
A tájhasználat változását és a tájkarakter változását nyomon kell követni.
Fel kell mérni és össze kell hasonlítani a tájváltozási folyamatok nyomon követésének
lehetséges intézményi hátterét és lehetséges eszközállományát.
Költséghatékony jól pozícionált intézmény kiválasztása után ki kell alakítani és fejleszteni kell a
tájváltozási folyamatok nyomon követésének eszközrendszerét.

1128/2017. (III. 20.) Korm. határozat
a 2017-2026 közötti időszakra vonatkozó Nemzeti Tájstratégiáról
A Kormány
1. elfogadja a 2017–2026 közötti időszakra vonatkozó Nemzeti Tájstratégiát;

2. elrendeli az 1. pont szerinti Stratégia a Kormány honlapján történő közzétételét;
3. felhívja a földművelésügyi minisztert, hogy a Stratégia megvalósításában érintett miniszterek
közreműködésével gondoskodjon a Stratégia végrehajtásáról;
Felelős:

Határidő:

földművelésügyi miniszter
belügyminiszter
emberi erőforrások minisztere
Miniszterelnökséget vezető miniszter
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
folyamatos

……..
5. felkéri a helyi önkormányzatokat, hogy a településképi rendelet megalkotása vagy módosítása
során vegyék figyelembe a Nemzeti Tájstratégiát;
……..
9. felhívja a földművelésügyi minisztert, hogy a Stratégia végrehajtásáról háromévente készítsen
jelentést a Kormány részére.
Felelős: földművelésügyi miniszter
Határidő: első alkalommal 2020. június 30.

