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Értékközpontú eredményes
fejlesztés és menedzsment
Értékek,
értékrendszer

Jövőkép,
identitás

Az élet
megőrzését és
kibontakoztatá
sát szolgáló
fejlesztések

Eredmények
•

Annak a közösségnek, amely cselekvő attitűddel rendelkezik, a maga sorsát
felelősséggel a kezébe veszi és a változásoknak elébe megy, a stratégia
fejlesztése valójában fejlődés-nevelő munka.
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Eredményvezérelt menedzsment
„Egy szervezet működési módja, amely értékek által motivált és
az alkalmazott folyamatok és erőforrások kezelése a megcélzott
eredmények megvalósulására irányul„
1. Speciális eredmények, amelyek mérhetők, monitorozhatók,
relevánsak
2. A felhasznált erőforrások megfelelőek ahhoz, hogy a megcélzott
eredmények megvalósuljanak
3. A szervezeti működés biztosítja a felhatalmazást és felelősséget az
eredmények és az erőforrások kezelésére
4. A szervezet tervezési, monitoring, kommunikációs és az
erőforráskezelési folyamatai alkalmasak arra, hogy az erőforrások
felhasználásával a vágyott eredményeket érjék el.
3

Térségi menedzsment
alapfeltételei
A helyi társadalmi és közösségi fejlettségi (bizalomi és
együttműködési) szintje
A helyi menedzsment kapacitás és kompetencia megléte
A helyi fejlesztési és fenntartási kapcsolatrendszer megléte
A helyi erőforrások, értékek ismerete és megfelelő állapota
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Natúrpark keretei
•
•
•

A helyi táj és társadalom értékei
Térségi és szervezeti menedzsment
Színtere
Fenntartható térségfejlesztés
Oktatás, képzés, kommunikáció
Felüdülés, turizmus
Természet és táj kezelése

•
•

Helyi szereplők
Értékalapú együttműködés

5

TÁJÉRTÉKEK

•
•
•
•
•
•
•
•
•

A táj arculatát meghatározók, illetve jelentős mértékben befolyásolók,
továbbá,
A település jellegét, arculatát meghatározók, befolyásolók,
Ökológiai szempontból az adott tájban meghatározó jelentősséggel bíró
elemek,
A ritka, egyedi és különleges elemek,
A régiességgel, ősiséggel rendelkező elemek,
Történeti, hagyományőrzési jelentősséggel rendelkező elemek,
Helyi tudásra és ismeretekre építkező szerves fejlődés eredményeinek
megjelenési formái,
A táji változatosságot erősítő jelleggel rendelkező elemek
Etnikai, patriotikus, néprajzi jelentőségű elemek.

3

2014.05.28.

EGYEDI TÁJÉRTÉKEK
Egyedi tájértékek fogalma:
„A természetvédelmi törvény értelmében egyedi tájértéknek minősül az adott tájra
jellemző természeti érték, képződmény és az emberi tevékenységgel létrehozott
tájalkotó elem, amelynek természeti, történelmi, kultúrtörténeti, tudományos vagy
esztétikai szempontból a társadalom számára jelentősége van.”
(MSZ20381 Egyedi Tájértékek kataszterezése)

Az egyedi tájértékek fő csoportjai …

Kultúrtörténeti értékek
• Településsel kapcsolatos egyedi tájérték
(pl.:kúria, lakóház, harangláb, határkő, erőd,
kastélykert, emlékliget)
• Közlekedéssel kapcsolatos egyedi tájérték
(pl.:út, mélyút, útmenti fasor)
• Termeléssel kapcsolatos egyedi tájérték
(pl.: majorság, pince, halastó, táró, malom)
• Történelmi eseménnyel vagy
személlyel kapcsolatos egyedi tájérték
(pl.:emlékmű, emléktábla, sírmező)
Természeti képződmények
• Biológiai egyedi tájértékek
(pl.: fák, facsoport, gyepsáv)
• Földrajztudományi (Földtudományi)
egyedi tájérték (pl.: földtani képződmény,
alakzat, morotvák, dolinató, fertő)
• Esztétikai tájértékek (pl.: kilátópontok,
egyedi látványképek, utcakép)
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Jogszabályi háttér…

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 6. §-a értelmében a
tájhasznosítás és a természeti értékek felhasználása során meg kell őrizni a tájak
természetes és természetközeli állapotát, továbbá gondoskodni kell a tájak
esztétikai adottságait és a jellegét meghatározó természeti értékek, természeti
rendszerek és az egyedi tájértékek fennmaradásáról.
Az ezzel kapcsolatos előírások érvényesítésére jelent meg a tájvédelemről szóló
166/1999. (XI.19.) Kormányrendelet és a MI.1325. sz. Műszaki Irányelv MSZ
20381:2009)
Az egyedi tájértékek megállapítása és nyilvántartásba vétele a nemzeti park
igazgatóságok feladata. A településrendezési terv tartalmazza a tervezési
területen található egyedi tájértékek felsorolását.

Tipológiák ….

Típus

Altípus

Fajta

Típusa Altípus
Termelés Művelésiág-szerkezet

Leírás

Norvég tipológia

Típus

Altípus

Fajta

Műemlékvédelmi
tipológia

Leírás

Fajta
erdő–mező megoszlás, arány
erdő–rét–szántó ökológiai elkülönülése
Csemez A., 1983, 1996
hagyományos művelési mód, művelési irány
tagoltság, elválasztottság
vízrendezések eredményei,
nyomai
(halastavak)
Kód
Típusa
Altípus
Fajta
MSZ
Földművek
árkok, csatornák: lecsapoló,
öntöző, belvíz
malomárok,
1.
Kultúrtörténeti
egyedilevezető,
tájérték
1.1.
Településsel kapcsoaltos egyedi tájérték
gátak: árvízvédelmi, duzzasztó,
völgyzáró,
1.1.1.
Épület, építmény, képzőművészeti alkotás
töltések-töltődések: kőföld
sávosan m
1.1.1.1. mezsgyék, teraszolt szőlők, gyümölcsösök,
Kúria
1.1.1.2.
halmok, kupacok: meddődepóniák,
zagyterek, faszénéget Vámház
Csárda
Fás növények
mezővédő erdősávok,1.1.1.3.
1.1.1.4.
Fogadó
fásított legelők,
1.1.1.5.
Szobor
1.1.1.6.
Lakóház
véderdők,
1.1.1.7.
Régi iskolaépület
csatorna menti fásítások,
1.1.2.
Vallás
fasorok
1.1.2.1.
Kápolna
1.1.2.2.
Kálvária
majorfásítások,
1.1.2.3.
Harangláb
kettős fasorok,
1.1.2.4.
Harangtorony
1.1.2.5.
Feszület
tanyafásítások,
1.1.2.6.
Védőszentek szobrai
szélvédő sövények, 1.1.3.
Birtokjel, határjel
Típusa
Altípus
utak menti fásítások, 1.1.3.1.
HatárdombTermelés
Agrártörténeti emlék
1.1.3.2.
Határárok
Épületek környékükkel majorok,
1.1.3.3.
Határkő
villák, nyaralók
1.1.3.4.
Határmezsgye
pincesorok
1.1.4.
Temetkezés
1.1.4.1.
Sírkő
istállók,
1.1.4.2.
Kopjafa
pincetelepek,
1.1.4.3.
Régi temető
1.1.4.4.
Síremlék
pajták,
1.1.5.
Védelemmel kapcsolatos
szórvány pincék,
1.1.5.1.
Erőd
magtárak,
1.1.5.2.
Várfal
1.1.5.3.
Vizesárok
mészégetők
1.1.5.4.
Sánc
Ipartörténeti emlék
tanyák ,
1.1.6.
Földmérés
házak, házsorok
1.1.6.1.
Szintezési alappont
1.1.7.
Forrásfoglalás, kút
malmok
1.1.8.
1.1.8.1.
1.1.8.1.1.
1.1.8.1.2.
1.1.8.1.3.
1.1.8.2.
1.1.9.
1.2.

Közös tipológia,
metodika
kialakítása

Kertépítészet
Kastélykert, kúriakert

Tájkert
Néppark
Vadaskert
Emlékliget
Jellemző településszerkezet; településképet őrző utca, tér
Bányászati emlék
Közlekedéssel kapcsolatos egyedi tájérték

Erdőgazdálkodási emlék

Vízgazdálkodási emlék

Régészeti tipológia

Tájkarakter (LCA) beosztások stb.

………

Csima P., 1998

20381:1999

Fajta
major
magtár
istálló
pince
présház
pincesor
pincefalu
itatóhely
öntözőmű
halastó
fás legelő
mezővédő erdősáv
mészégetőhely
szénégetőhely
malom
malomárok
malomtó
műhely
vágóhíd
régi ipari üzemépület
régi erőmű
bányatáró
külszíni bánya
fúrótorony
aknatorony
erdészház
erdőőrház
vadászház
vadaskert
fácánoskert
holtág
csatorna
zsilip
árvízvédelmi töltés
szivattyúház
gátőrház
víztorony
árvízi emlékhely
hordalékfogó gát
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Táji értékek terepi felmérése
Fel nem tárt települések
tájértékleltárának elkészítése helyszíni
felmérések és adatgyűjtés révén

Értékelési metodológia/módszertan
kidolgozása és alkalmazása mintaterületen

Kultúrtörténeti és a természeti értékeket
bemutató egyedi tájérték kataszter az
ország teljes területére
A különböző forrásokból, a településekre
széttöredezetten rendelkezésre álló
adatokból egységes adatbázis készítése

A tájvizsgálatot, tájértékelést összehasonlíthatóvá,
objektívvé tevő értékelési módszer létrehozása

Mintaterületre kidolgozott alkalmazás és tesztelés

„TÉKA”
CÉLOK

Táji értékek térinformatikai feldolgozása

On-line tájérték adatbázis adatbázis létrehozása

Egységes térinformatikai adatbázis
létrehozása

A területi tervezésben hasznosítható
térinformatikai táji érték adatbázis
létrehozása.

A műemlék és régészeti kataszter
„georeferálása”

On-line táji értékek kataszterének adatbázisa
szakemberek és laikusok számára

Az egész ország területére elérhető
térképes „georeferált”,
egyedi tájérték kataszter kialakítása

Az Európai Tájegyezményben vállalt
feladatok megalapozása.

Új megközelítés - a tájérték kataszter lehetséges adatforrásai …

NGO-k, helyi természetvédő, tájvédő szervezetek,
önkormányzatok
Idegenforgalmi, tuisztikai adatbázisok

Meglévő felmérések
(kb. 600 a Minisztériumnál)

Internet (Google maps, GPS,
települési honlapok.)

Irodalmi kutatás

TÉKA
(Tájértékek katasztere)

Területrendezési és
településrendezési tervek

Műemlékkataszter (11500 műemlék)

Szakdolgozatok, kutatások
(egyetemek. helyi
oktatási intézmények)

Terepi felmérések

(Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat)
Lakossági részvétel !!!
Digitális topográfiai térképek, légifotók (M= 1:10000)
Földmérési és Távérzékelési Intézet (FÖMI)
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Lehetséges adatforrás - Műemlékjegyzék

kb. 11500 objektum
Táblázatos adatbázis, de geokód azonosítókat tartalmaz (cím, Hrsz)
Megye
Település
Fejér
Pákozd
Borsod-Abaúj-Zemplén
Karcsa
Borsod-Abaúj-Zemplén
Zubogy
Vas
Körmend
Zala
Zalavár

Megnevezés
Cím
Hrsz
1848-as emlékmű
Budai út
645
A református templom műemléki környezete
Táncsics Mihály u.
A református templom műemléki környezete
Dózsa György u.
A Batthyány-kastélyegyüttes és a római katolikus templom kibővített műemléki környezete
A bazilika romjai
.090 5548, 5549,
5539,

Tsz

Csongrád
Csongrád
Győr-Moson-SopronGyőr
Pest
Cegléd
Pest
Nagykőrös
Fejér
Mór
Budapest
Budapest
Győr-Moson-SopronPannonhalma
Vas
Celldömölk
Borsod-Abaúj-Zemplén
Tokaj
Hajdú-Bihar
Nagykereki
Budapest
Budapest
Hajdú-Bihar
Debrecen
Pest
Tahitótfalu
Budapest
Budapest
Pest
Pilisszentkereszt
Budapest
Budapest
Somogy
Balatonszentgyörgy
Győr-Moson-SopronMihályi
Veszprém
Pápa
Veszprém
Dörgicse
Csongrád
Szeged
Győr-Moson-SopronSopron
Somogy
Mesztegnyő
Győr-Moson-SopronPannonhalma
Fejér
Székesfehérvár
Tolna
Grábóc
Heves
Hatvan
Pest
Gödöllő
Nógrád
Bátonyterenye
Fejér
Alcsútdoboz
Hajdú-Bihar
Berettyóújfalu
Budapest
Budapest
Nógrád
Keszeg

5550, 5551, 5552,
A belváros műemléki jelentőségű területe
A belváros műemléki jelentőségű területe
4314
A belváros műemléki környezete Dózsa u.
9363
A belváros műemléki környezete Deák tér
9364
A belváros műemléki környezete
10117
A Belvárosi-templom és Contra Aquincum
V. kerület
m Galamb u.
15397
A bencés főapátság műemléki környezete
1, 2, 3/1, 3/3, 5, 6,
6675
A bencés templom és rendház műemléki
(Kiscell)
környezete
Hollósy tér
9828
A Bethlen Gábor u. 3-5-7. és a Rákóczi
Bethlen
u Gábor u. 3-5-7.
9969
A Bocskai-vár műemléki környezeteBocskai tér
6687
A budai Alsóváros védőfalának részlete
II. kerület Bakfark B. u. 2 .
13708
15196
A Budai Ézsaiás úti temetői római katolikus
Budai Ézsaiás
kápolna
út m
11112, 11110, 11111, 11109
10016
A castellum maradványai
48
7354
a Céllövölde hátfala - 15988 Vidámpark
XIV. kerület
létesítményeihez
Állatkeri krt.
tartozik
14-16. 29753
A ciszterci apátság romjainak műemléki környezete
0
10696
A Corvin tér műemléki környezete - védelem megszüntetve
14277
15113
A Csillagvár műemléki környezete (Külterület) Irtási dűlő
6819
A Dőry-kastély műemléki környezete
Korona u.
6801
A Dunántúli Református Egyházkerület
JókaiLevéltára
u. 16.
140
4846
A felsődörgicsei templomrom műemléki környezete
6634
A felsővárosi római katolikus templom
(Felsőváros)
és kolostorMunkácsy
m
Mihály
A ferences kert kapuja
Bécsi u. 23 .
3337
3134
A ferences templom és kolostor műKossuth u.
10121
A főapátság parkja, kerti ház
Főapátság parkja
1158
3557
A görögkeleti szerb templom műemléki
Rác környezete
u.
9483
A görögkeleti templom műemléki környezete
1, 2, 7, 11, 155, 89
6843
A Grassalkovich-kastély és a rómaiBalassi
katolikus
Bálint
templom
út
m
9341
A Grassalkovich-kastély műemléki környezete
Szabadság tér
6670
A Gyürky-Solymossy-kastély műemléki
(Kisterenye) Kastélykert
69, 74, 174
6854
A Habsburg-kastély istállóépülete Alcsút Máriavölgy
179
1590
A herpályi toronyrom műemléki környezete
Biharkeresztesi út
6860
A Hősök tere műemléki környezete
29732/
15756
A Huszár-Purgly-kastély műemléki Dózsa
környezete
György utca
80, 81/1, 81/2
6842

Bírsági kat.
III. bírság

9697
6685
9915
6676
5028

Típus

I. bírság
8699

Műemléki jelentőségű
Műemléki jelentőségű
Műemléki környezet
egyéb
Műemléki jelentőségű

III. bírság
III. bírság
III. bírság

kulturális és szórakoztató épület

III. bírság

RÉGI - Középület

10033
III. bírság
I. bírság

Műemléki környezet
II. bírság

Műemléki környezet

Lehetséges adatforrás – Digitális térképek (DTA-50, topotérképek)

Szakrális objektumok, tornyok, romok
9700 objektum (DTA-50)
(nagyrészük egyedi tájérték)
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FÖMI 1:10 000-es topográfiai térkép objektumai …
600 objektumosztály

Lehetséges adatforrás – település- ill. területrendezési rendezési tervek

Megyei területrendezési tervek

Településrendezési tervek értékleltára
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Adatforrás – diplomamunkák, szakdolgozatok, tanulmányok, felmérések …

Lehetséges adatforrás – Önkormányzatok, NGO-k felmérései

Településrendezési tervek
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Adatforrások - Idegenforgalmi, turisztikai adatbázisok

Vonzerő leltárak, portálok,
adatbázisok

Kód
211
312
131
352
121
211
121
124
139
352
137
132
132
211
211
132
137
132
216
132
213
123
211
211
212
212
213
216
211
137
213
137
355
211
343
212
123
211
212
226
212
212
212
212
212
212
212

Vonzerő
Irszám.
Település
(1826) terményszárító, parasztház, református templom
2589 Monostorpályi
(A falu részére csak)
767 Gyulaháza
(Kossuth tér, Korona Szálló, Megyeháza, stb.)
1720 Nyiregyháza
(tervekben szerepel)
2798 Nagyszekeres
1 db patak van, de nincs turisztikai vonzereje
1363 Besenyőd
1 műemlék, 6 műemlék jellegű
2666 Kiszombor
1 patak, de nem jelentős turisztikailag
232 Baktalórántháza
1 termálkút
1279 Ópusztaszer
1 védett tölgyfa,3 védett nyárfa
1118 Kisdér
1.sz. tározó
832 Gyöngyöspata
10 hektár Hortobágyi Nemzeti Park
968 Cégénydányád
10 nevezetes pont, körpanoráma
1357 Budapest
10 nevezetes pont, körpanoráma
1357 Budapest XII. kerület
100 db épületegyüttes
1357 Budapest
100 db épületegyüttes
1357 Budapest XII. kerület
100 éves tölgyfa
1604 Kunágota
100 ha 60+40
635 Pusztamérges
100 hektáros almaterőhely, az almafák virágzása
2217 Nagykutas
1000 éves borospince
2430 Pannonhalma
1000 éves kocsányos tölgy
1927 Ziliz
1000 éves temetkezési hely
2800 Öcsöd
1000 m pannonviz, 2000 m termálkristály
2130 Sárvár
12. sz. kápolna
798 Bucsuta
12. sz.I torony
2185 Somogyvámos
1200-as évekből templom maradvány, még az Árpádkorból mű
1461 Ebes
1204-es választási emlékhely (korona és kard Endre és Béla között 3186 Tiszavárkony
13. századi román kőtemplom romjai, római kori őrtorony maradványa1861 Dunakeszi
13. századi román stílusú templom
618 Nyiradony
13. sz-i templom
2294 Zalaszabar
130 ha erdő turistautakkal a község határában
1462 Zákány
1340-es évakbeli templom
1394 Hévizgyörk
14 hektáros bükkös a forrással
2819 Szuha
140 fogorvos
478 Mosonmagyaróvár
1440-ben épült templom romja
2308 Pusztavacs
15 ha
3032 Mezőkovácsháza
2657 Szigetvár
1566-os csatahelyszín, I.vh-s, II.vh-s, 1956-os emlékmű, Szulejmán síremlék
1600 l percenként 2500 m mélytől
1520 Békéscsaba
17 műemlékház a várban, 5 templom a várban, 36 műemléképület az1176
Óváros
Veszprém
téren
1710 februárjában Rákóczi itt táborozott
1950 Galgahéviz
1721 Első pecsét címer Ágfalváról
488 Ágfalva
1848 emlékmü
2493 Vác
1848.korm
3157 Kevermes
184849-es emlékmű
798 Bucsuta
1848-as
2146 Tóalmás
1848-as csata emlékpark
3078 Bodrogkeresztúr
1848-as csata helyszíne
1514 Vámosújfalu
1848-as emlékmű
1207 Pétervására

Mit tartalmaz a TÉKA adatbázis?

SORSZAM
ORSZÁG_KOD
KSH_KOD
TLEPÜLÉS_NEV
NEV
TIP_KOD_MSZ_1
TIP_KOD_MSZ_2
TIP_KOD_MSZ_3
HELYSZÍN
HRSZ
EOV_X
EOV_Y
WGS_LAT
WGS_LON
TULAJDONOS
KEZELÖ
LEÍRÁS_JELLEMZÖK
KELIDÖ
KOR
ALLAPOT
FONTOSSÁG
ÖNKORMÁNYZAT ÁLLÁS
INTEZKEDÉS
FELVEVÖ
FORRAS
DATUM
NP_MIN
KÖH_KOD
KÖSZ_KOD
FÖMI_KOD
KÉPEK

TÉKA meta adatbázis

KÖH adatbázis

KÖH adatbázis

KÖSZ adatbázis
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A TÉKA adatbázis/szolgáltatás kialakítása …

KÖH
Elérés INTERNET nézegetőn

BCE
KÖSZ

TÉKA
Web szerver

KvvM

publikum

TÉKA
Adatbázis
(PostgreSQL, PostGIS
Geoserver)

FÖMI

Arcanum?

???
QGIS, UDIG, GRASS szoftverek

A TÉKA adatbázis/szolgáltatás
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Egy változat a működtetésre OpenGIS alapon ….
Az EGT és a Norvég Finanszírozási
Mechanizmus által finanszírozott projekt

Asztali GIS munkahely felülete (QuantumGIS - vastag kliens)
Az EGT és a Norvég Finanszírozási
Mechanizmus által finanszírozott projekt

12

2014.05.28.

Alaptérképek …
Az EGT és a Norvég Finanszírozási
Mechanizmus által finanszírozott projekt

GoogleMaps

10 000-es topotérkép

Léifotók

Történeti térképek?

Az EGT és a Norvég Finanszírozási
Mechanizmus által finanszírozott projekt
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A TÉKA adatbázis a MEPAR-ban …
Az EGT és a Norvég Finanszírozási
Mechanizmus által finanszírozott projekt

Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot keretrendszerre vonatkozó
szabályozást ki kell bővíteni a tájelemek megőrzésére vonatkozó előírásokkal

További kérdések …
Az EGT és a Norvég Finanszírozási
Mechanizmus által finanszírozott projekt

- A tájértékek besorolása, pontos definiálása
(mikortól tájérték valami, ki és hogyan „validálja” ? Minden tanya tájérték?
-Meddig bővíthető a tájértékek listája ?
-Tájérték-e a belterületen lévő műemlék épület?
- Csak a látható régészeti lelőhely a tájérték?
- Lehet-e országos, regionális, vagy helyi szintű tájértékről beszélni?
- Hogyan viszonyulnak a tájértékek a tájkarakterhez? Felhasználható-e ez
az adatbázis tájkarakter térkép készítéséhez?
- …….
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TÉKA kapcsolódó programjai

Tájértékvadászat

Értékgazdag település

Tájérték Tudatos Társaság
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TÁJÉRTÉKVADÁSZAT
Az Tájértékvadászat Program célja a résztvevők környezetében található
természeti és kulturális értékek feltárása.
Lehet célzottan kiválasztott értékekre (gémeskutak és kiépített források,
forrásfoglalások felkutatása, termesztett növények tájfajtáira), vagy
területekre koncentrálni (egy városra, egy járásra, egy natúrparkra), amely
információ hozzájárul a tájvédelem megvalósításához.
A TÉKA projekt keretében célunk a különböző társadalmi csoportokat
célzó mozgósítás, tevékeny értékőrző, értékmentő együttműködésre
ösztönzés. A magánszemélyeket és helyi közösségeket tájértékek
gyűjtésére, megismertetésére és megőrzésük elősegítésére hívjuk.

30
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TÁJÉRTÉKVADÁSZAT
1. Kiválasztott tájértékek kategória
Egyedi tájérték típusra, pl. forrásfoglalások gyűjtésére irányuló
akció, amelynek a célja, hogy minél teljesebb képet kapjunk az
ország vagy térség tájértékeiről, számukról, használatukról és
kialakítási módjukról, esztétikai értékükről, a hozzájuk
kapcsolódó ismeretekről, tudásról.
2. Területi kategória
A versenyben a cél a csapatok környezetében – települési, illetve
legfeljebb járási, kistáji szinten – található tájértékek minél
teljesebb körű felmérése (ami kiváló témája lehet például iskolai
kirándulásoknak, táboroknak, közösségi programoknak is),
valamint javaslatok tétele a feltárt táji értékek egy részének vagy
egészének értékőrző, értékteremtő hasznosítására
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TÁJÉRTÉKVADÁSZAT
Útmutató a területi kategóriában benyújtandó tájértékek védelmét, értékőrző
és értékteremtő hasznosítását szolgáló javaslatok megfogalmazásához
Maximum 3-5 oldalas dokumentumot kell készíteni, amely az alábbi
szempontokra tér ki:

•Annak bemutatása, hogy pályázók számára a megtalált értékek
mennyire és miért jelentősek.
•Milyen javaslataik vannak a felfedezett tájértékek értékőrző
fejlesztésére, megőrzésére vonatkozóan.
•Milyen szerepet vállalnának a felfedezett tájértékek értékőrző
fejlesztésére, megőrzésére vonatkozóan.
•Kikkel és hogy tudnának együttműködni felfedezett tájértékek
értékőrző fejlesztésére, megőrzésére vonatkozóan.
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TÁJÉRTÉKVADÁSZAT
Résztvevők
Csapatok és magánszemélyek. A csapatokat alkothatják például
iskolai osztályok, szakkörök, intézmények, klubok, civil szervezetek,
vallásos közösségek, baráti körök
Önkormányzatok bevonása
A csapatoknak a helyi önkormányzatukhoz/kistérségi társulás/járás
vezetőjéhez is el kell juttatniuk elektronikus formában, hogy azt a
települési tájértékek bemutatáshoz és programkészítéshez
felhasználhassák.
Díj lehet: program, szállás, kirándulás, túrafelszerelés stb.
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ÉRTÉKGAZDAG TELEPÜLÉS
A program célja az önkormányzatok ösztönzése a településükön
található épített, természeti és kulturális értékek számba vételére,
bemutatására, népszerűsítésére, valamint hogy gondot fordítsanak
ezen értékek megőrzésére, fenntartható hasznosítására. Mindezen
tevékenységek megvalósítása során pedig építsenek a települési
közösségben rejlő erőforrásokra, a helyi lakosságra, társadalmi és
civil kapcsolatokra, együttműködésekre.
Célja továbbá a helyi identitástudat, a helyi környezet és kultúra
iránti felelősségvállalás erősítése, valamint annak elősegítése, hogy
a tervezett fejlesztések minél inkább a helyi és regionális értékekre
alapozottan valósuljanak meg.
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ÉRTÉKGAZDAG TELEPÜLÉS
A pályázatnak a következőket kell tartalmaznia:
o

a település tájértékeit bemutató videó (legfeljebb 5 perc) vagy
diavetítés (slide show)

o

a település közigazgatási területén található tájértékeknek a
bemutatása az önkormányzati (ha nincs önálló honlapja, egyéb
partneri) honlapon;

o

helyi szereplők együttműködésére épülő tájfejlesztési,
értékvédelmi, értékteremtő program összefoglalója a
megadott szempontokat érintve;

o

hiánytalanul kitöltött pályázati űrlap.
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ÉRTÉKGAZDAG TELEPÜLÉS
Szempontok a tájfejlesztési, értékvédelmi, értékteremtő program
összefoglalójához
•
•
•
•
•
•

Annak rövid bemutatása, hogy pályázók számára a megtalált értékek
mennyire és miért jelentősek.
Az elmúlt 5 év legfontosabb elért eredményei, amire építeni tudnak
(együttműködések, helyreállítások, feltérképezés stb.)
Milyen céljaik vannak a felfedezett tájértékek értékőrző fejlesztésére,
megőrzésére vonatkozóan
Hogyan tervezik nyomon követni és értékelni a célok elérését?
Milyen szerepet vállalnak a felfedezett tájértékek értékőrző fejlesztésére,
megőrzésére vonatkozóan.
Kikkel és hogy terveznek együttműködni a tájértékek értékőrző
fejlesztésére,
megőrzésére vonatkozóan (pl. helyi közösségekkel,
szervezetekkel,
vállalkozókkal, kistérségi szinten, szomszédos vagy
partneri településekkel stb.)
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ÉRTÉKGAZDAG TELEPÜLÉS
Díj:
A díj nyertesei (kategóriánként több település is lehet)
országos médianyilvánosság mellett plakettet és oklevelet
kapnak. Emellett jogosulttá válnak a település határán az
„Értékgazdag település” tábla elhelyezésére
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Tájérték Tudatos Társaság

A program kialakításának célja azon vállalkozások elismerése, amelyek
a környezetükben található értékekkel harmóniában, azokat üzleti
alapon hasznosítva, megőrzésükben, népszerűsítésükben szerepet
vállalva végzik vállalkozói tevékenységüket.
A pályázat célja továbbá a tájértéktudatos gondolkodásmód terjesztése,
a helyi környezet és kultúra iránti felelősségvállalás erősítése a
gazdasági társaságok körében, valamint – jó példák gyűjtésével és
bemutatásával – annak elősegítése, hogy a vállalkozások tervezett
fejlesztéseiket minél inkább a helyi és regionális értékekre alapozottan,
azokkal összhangban valósítsák meg.
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Tájérték Tudatos Társaság
Az alábbi szempontok bemutatása 5 oldalon fényképekkel illusztrálva:
Annak kifejtése, hogy milyen tájértéket hasznosítanak példaértékűen a
saját üzleti tevékenységükben, és hogyan; miként építenek ezekre és
miért előnyösebb ez a számukra más megoldásoknál.
A pályázó a táj és a helyi kultúrával, közösséggel összefüggő társadalmi
felelősségvállalás terén elért eredményei.
A vállalkozói tevékenység helyi környezetbe ágyazottsága, eddigi, illetve
tervezett kapcsolata a környező tájértékekkel. A vállalkozás társadalmi
környezetbe ágyazottsága, a helyi közösséggel és annak szervezeteivel
ápolt kapcsolata.
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Tájérték Tudatos Társaság

Célcsoport:
Ingatlanfejlesztők,
tervezők,
kivitelezők,
mezőgazdasági,
idegenforgalmi, turisztikai vállalkozások, egyéb szolgáltató és
termelő vállalkozások

Díj:
„Tájérték Tudatos Társaság – adott évszám” cím viselése
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Köszönöm a figyelmüket!

zsolt.szilvacsku@uni-corvinus.hu
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