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1. Bevezetés
Idôszerû kérdéssé vált annak vizsgálata, hogy mi a kultúrának, a kulturális örökségnek és a Nemzeti
Kulturális Örökség Minisztériumának a szerepe a fenntartható fejlôdésben. Azért is vált idôszerû fel-
adattá, mert az Európai Unió Alkotmánya az összes európai politika keretének tekinti a fenntartható
fejlôdés szempontjainak alkalmazását. Aktuális kormányzati feladatként is megjelenik számunkra, hi-
szen kezdetét vette a hazai Fenntartható Fejlôdés Stratégiájának megfogalmazása, és a kulturális terü-
letnek is meg kell határoznia helyét és szerepét ebben.

E kiadvány tervezetének a kulturális tárcán belüli egyeztetése során a „Kultúra és fenntartható fejlô-
dés” címet használtuk. Menet közben a címben ezt fenntarthatóságra  változtattuk, mert a fenntart-
ható fejlôdéssel szembeni környezetpolitikai és tudományos aggályok véleményünk szerint ezt indo-
kolják, ezzel a kérdéssel foglalkozó akadémikusaink közül többen is a fenntarthatóságot használják
inkább a fenntartható fejlôdés helyett.

Az általunk megfogalmazottak olyan kísérletnek számítanak, amelyben keressük a kulturális szakmai
területek helyét a hazai természeti és kulturális örökség fenntartható kezelésében, hasznosításában.
A magyar természet- és környezettudományi kutatások és ezek eredményeit bemutató szakirodalom
túlnyomó többsége a kultúrát, a kulturális örökséget nem tekinti a környezet részének. Jó esetben is
a környezethez csak az építészetet, az épített környezetet sorolták, de ezen belül a társadalom-, tele-
püléstörténetileg legértékesebb elemei, a mûemlékek, mûemléki jelentôségû területek említésre sem
kerültek, a környezet-esztétikai és környezet-etikai dimenzió pedig teljesen hiányzik. Az is nehézséget
okoz az országos és regionális fejlesztési tervezô munka során, sokszor nem világos, a környezet fogal-
mába beleveszik-e a természeti környezetet, vagy pedig a környezeten csak az ember által alakított
mesterséges (épített) környezetet kell-e érteni. A területfejlesztéssel foglalkozó szakmai dokumen-
tumokra is hasonló kép volt eddig jellemzô. Kedvezô új jelenségként tapasztaljuk, hogy a tervezési-
statisztikai régiókban kezdik felfedezni, hogy térségük nemcsak gazdasági, ökológiai lehetôségekkel
rendelkezik, hanem jellegzetes, térségi potenciált jelentô kulturális örökséggel is.

Nem kevés zavart okoz az is, hogy a kulturális területen járatlan szakemberek nem különböztetik meg
a szellemi, tárgyi és ingatlan kulturális örökség kategóriákat, amikor a kulturális örökségrôl beszélnek,
a kulturális értékek számbavételére vállalkoznak. Ennek az egyik oka az, hogy hiányzik a megfelelô
kommunikáció a kulturális intézmények, a szakemberek és a többi ágazat (gazdasági, szociális, oktatá-
si, egészségügyi, környezetvédelmi stb.) országos és regionális szereplôi között. A kulturális tárca ré-
szérôl ezért is fontos lépésként értékelendô a térségi együttmûködés kialakításának érdekében Köz-
kincs Szakmai Bizottságok létrehozása a régiókban. Sokszor találkozunk zavarral a fenntartható fejlô-
dés fogalmának értelmezésében, olykor pedig abszurd használatával. Mi igyekszünk a fenntarthatóság
szempontjait abban az értelemben érvényre juttatni, amelyben alapelvnek a természeti és kulturális
értékek megôrzését szolgáló használat számít. Nagyon egyszerû hasonlattal élve: mi nem a folyót
akarjuk a lehetô legnagyobb hajóhoz átalakítani, hanem a folyó méretéhez illeszkedô hajók alkalmazá-
sára törekszünk. Bízunk abban, hogy jelen kísérletünk visszhangra talál, és hasznosítható vélemények-
kel tudjuk továbbgondolni a fenntarthatóság környezeti szempontjait a kulturális örökség oldaláról.



Az 1980-as évek elején jelent meg a „fenntartha-
tóság”, a „fenntartható fejlôdés” kifejezés. Általá-
nosan ismertté tulajdonképpen Lester Russel
Brown amerikai mezôgazdász fenntartható társa-
dalom kialakításával foglalkozó mûvének a meg-
jelenése után vált, és az ô nevéhez fûzôdik a wa-
shingtoni Worldwatch Institute megalapítása
1974-ben. A sokasodó környezeti konfliktusok
eredményeként vált ez fogalom nemzetközi
szempontból is fontossá.
Egy ENSZ Közgyûlés határozat alapján kezd-
te meg munkáját az ENSZ Környezet és Fej-
lôdés Világbizottsága Gro Harlem Brundtland
norvég miniszterelnök asszony vezetésével. A
fenntartható fejlôdés fogalma és stratégiája a gö-
teborgi találkozón került elfogadásra. Az ún.
Brundtland-jelentés rövid, tömör meghatározást
ad e fogalom értelmezéséhez:
„A fenntartható fejlôdés olyan fejlôdés, amely
kielégíti a jelen szükségleteit anélkül, hogy ve-
szélyeztetné a jövô nemzedékek esélyét arra,
hogy ôk is kielégíthessék szükségleteiket.”
A világbizottság 1997-ben a „Közös jövônk” címû
jelentésében a gazdasági növekedés egy olyan új
korszakának lehetôségét rajzolja meg, amely a
fenntartható fejlôdést megvalósíthatónak tartja
globális mértekben is, képes megôrizni a termé-
szeti erôforrásokat, megoldást találhat a harmadik
világban tapasztalható növekvô mértékû és üte-
mû szegénység leküzdésére is. A fenntartható fej-
lôdés három: szociális, gazdasági, és környezeti
alappilléren nyugszik, amelyeket eltérô módon
értékeltek, és sok vitára adtak okot.
Herman Edward Daly amerikai környezetgazdász
megfogalmazásában „a fenntartható fejlôdés
nem más, mint a folytonos szociális jólét eléré-

se, anélkül, hogy az ökológiai eltartó-képessé-
get meghaladó módon növekednék”.
A Világ Tudományos Akadémiáinak Nyilat-
kozata (Tokió, 2000), amely „Átmenet a fenn-
tarthatóság felé” címmel jelent meg, így fogal-
maz: „A fenntarthatóság az emberiség jelen szük-
ségleteinek kielégítése, a környezet és a termé-
szeti erôforrások jövô generációk számára törté-
nô megôrzésével egyidejûleg”.
Az ENSZ a „Fenntarthatóságra oktatás évtize-
dének” nyilvánította a 2005-2014 közötti idôsza-
kot. A felkészüléshez hasznos és átfogó doku-
mentum az UNESCO A fenntarthatóság oktatása.
Riótól Johannesburgig. Egy évtizedes elkötele-
zettség során megtanult leckék  címû jelentése.
A bevezetôben hivatkozás történik a természeti
népekre és népcsoportokra, amelyek szinte min-
denütt földanyaként és szentként tisztelik és sze-
retik a Földet, és hiszik, hogy az emberek, növé-
nyek, állatok, a víz, a föld, az ég az élet ugyan-
azon megszakíthatatlan körforgásának részei. Ez
a hit és az ebbôl fakadó tudás a kulturális szoká-
sok útján öröklôdik tovább generációról generá-
cióra: közvetlen tanítás, történetek, táncok, szer-
tartások, mûvészeti alkotások és szent helyek al-
kotta hálózatok szolgálják a közvetítést. Mindez
része az oktatás ôsi megközelítésének, melyben a
kultúra összeköti az embert és földet. Ezt a tudást
és bölcsességet az a modernizáció állította félre,
amelyben a környezet és a kultúra csak annyiban
jelent értéket, amennyiben közvetlen gazdasági
hasznot termel. A természet és a kultúra ebbôl
eredô figyelmen kívül hagyása ahhoz vezetett,
hogy a fenntartható élethez kapcsolódó tudás,
értékek és készségek csak kis szerepet kapnak a
mai oktatásban.

2. Globális kitekintés

6

1. „Education for Sustainability. From Rio to Johannesburg: Lessons learnt from a decade of commitment”



7

Ennek felismeréseként került megfogalmazásra a
„Feladatok a XXI. századra (Agenda 21) – Kiált-
vány az oktatásért” címû dokumentum. Az okta-
tási reform hét fô célt jelölt meg, ebbôl néhányat
említünk meg itt:
– a fenntartható fejlôdést szolgáló oktatás pontos

koncepciójának és legfontosabb üzeneteinek
kidolgozása és közzététele;

– az egyes országok oktatáspolitikájának átszer-
vezése és a formális oktatási rendszerek átalakí-
tása;

– az oktatás beillesztése a fenntartható fejlôdést
szolgáló nemzeti stratégiai tervekbe és akció-
tervekbe;

– fenntartható fogyasztási és termelési minták köve-

tésére való nevelés kialakítása minden országban;
– a társadalmi tudatosság erôsítése.

Az oktatás újszerû megközelítésének egyik lénye-
ges eleme a társadalmi tanulás (social learning),
ami „OECD-megfogalmazásban” a társadalom kör-
nyezeti érzékenységének fejlesztését jelenti,
amelyben ösztönzô szerepe van a médiának, vagy
akár a vallási vezetôknek is. Bár a fenntartható fej-
lôdés eszmeileg összefonódik a természettudo-
mányokkal, a politikával és a közgazdaságtannal,
elsôdlegesen mégis kulturális kérdés: azzal fog-
lalkozik, hogy milyen értékeket tisztelünk, és ho-
gyan látjuk a másokkal és a természettel fennálló
kapcsolatainkat.



Az Európai Gazdasági Közösséget alapító Római
Szerzôdésben még egyáltalán nem szerepeltek
környezetvédelmi rendelkezések. A szennyezé-
sek, a környezeti-természeti állapot romlása nyo-
mán, illetve a gazdasági integráció kiteljesítésé-
nek igénye miatt a környezetpolitika az elsô nagy
szerzôdés-módosításkor, az Egységes Európai
Okmányban jelent meg.
A Maastrichti Szerzôdéssel létrehozott és bôvü-
lô hatókörû Unióban elsôsorban a környezettu-
datos, a minden gazdasági szektorra kiterjedô in-
tegratív szemléletnek és a fenntartható fejlôdés
követelményének az érvényesítése adott választ
a környezeti kihívásokra.
Az Amszterdami Szerzôdés módosításai a fenti-
eken túlmenôen még jobban hangsúlyozzák a
fenntartható fejlôdést mint követendô alapelvet:
„6. cikk: A környezetvédelmi követelményeket
– különösen a fenntartható fejlôdés elômozdítására
tekintettel – be kell illeszteni a (…) közösségi
politikák és tevékenységek meghatározásába és
végrehajtásába”.
A 2001. évi göteborgi csúcson az EU a gazdasági
és társadalmi fejlôdéssel egy szintre helyezte a
fenntartható fejlôdés dimenzióját, elfogadta a
Fenntartható Fejlôdési Stratégiáját és kinyilvá-
nította, hogy ebben a vonatkozásban világmére-
tekben is aktív szerepre törekszik. 

Az Európai Unió Fenntartható Fejlôdési 
Stratégiája

2000-ben Lisszabonban az Európai Tanács új stra-
tégiai célt állított az Unió elé: „az Uniónak a világ
legversenyképesebb és legdinamikusabb tudása-
lapú gazdaságává kell válnia, amely képes a fenn-
tartható gazdasági növekedésre, miközben több

és jobb munkahelyet és erôsebb társadalmi
összetartást teremt”. Ezt követôen az Európai Ta-
nács stockholmi ülése úgy határozott, hogy az
EU fenntartható fejlôdési stratégiájának ki kell
egészülnie – e politikai kötelezettségvállalásra
épülve – a környezetvédelmi dimenzióval, ami
azt a felismerést tükrözi, hogy hosszú távon a
gazdasági növekedésnek, a társadalmi össze-
tartásnak és a környezet védelemének kéz a
kézben kell haladnia. 
A fenntartható fejlôdés pozitív hosszú távú jö-
vôképet kínál az Európai Uniónak egy sikeresebb
és igazságosabb társadalomról, egyúttal egy tisz-
tább, biztonságosabb és egészségesebb környe-
zet ígéretével – egy társadalomról, amely jobb
életminôséget biztosít számunkra, gyermekeink-
nek és unokáinknak. Ahhoz, hogy ezt a gyakor-
latban is megvalósíthassuk, a gazdasági növeke-
désnek elô kell segítenie a társadalmi haladást, és
tiszteletben kell tartania a környezetet, a szociál-
politikának alá kell támasztania a gazdaság telje-
sítményét, a környezetpolitikának pedig költség-
hatékonynak kell lennie.
A 6. Közösségi Környezetvédelmi Akcióprog-
ram megállapításairól szóló 1600/2002/EK hatá-
rozat hét tematikus stratégia kidolgozását írta
elô, amelybôl négy kiemelt prioritást nevezett
meg: (a) az éghajlatváltozás, (b) a természet és bi-
ológiai sokféleség, (c) a környezet és egészség,
(d) a természeti erôforrások és a hulladék kezelé-
sének kérdéskörét. 
Az Európai Unió Belga Elnöksége (2001) az Eu-
rópai Parlament Környezetvédelmi Bizottságá-
nak címezve ígéretet tett arra, hogy a „fenntart-
ható termelési és fogyasztási minták” elérését
szolgáló eszközökre összpontosítanak, és máso-
dik fô célpontjának tekintette a fenntartható köz-
lekedés megteremtését. 

8

3. Európai folyamatok



A Holland Elnökség (2004) „Tisztán, okosan,
versenyképesen” jelszava a lisszaboni folyamat-
ban az öko-hatékony innováció lehetôségét he-
lyezte elôtérbe. A tanácsi javaslat aláhúzza a kör-
nyezetvédelem és a versenyképesség egymást
erôsítô hatását (szinergiáját), miszerint az öko-
hatékony innováció sok esetben hozzájárul az
európai versenyképesség fokozásához. Ezáltal
nemcsak a költségek csökkenhetnek, hanem új
piacok is teremtôdhetnek.  
A Bizottságot és a tanácsi testületeket felkérték
arra, hogy a 2005. évi Tavaszi Európai Tanács
üléséhez készítendô javaslatokban az öko-haté-
kony innovációk kerüljenek kiemelésre oly mó-
don, hogy azok hozzájáruljanak a lisszaboni cé-
lok eléréséhez.
A NATURA 2000 hálózat az európai jelentôségû
védett területek hálózata, amelyet a tagországok-
nak az Európai Unió madárvédelmi irányelve, a
Birds Directive (a Tanács 79/409/EGK irányelve
a vadon élô madarak védelmérôl) és élôhely-vé-
delmi irányelve, a Habitats Directive (a Tanács
92/43/EGK irányelve a természetes élôhelyek,
valamint a vadon élô állatok és növények védel-
mérôl) alapján kell kijelölniük. Az EU természet-
védelmi szabályozásának alapját képezô két jog-
szabály szerint kijelölt ún. különleges madárvé-
delmi területeknek és különleges természet-
megôrzési területeknek a rendszere együtt alkot-
ja a NATURA 2000 természetvédelmi hálózatot.

A Bizottság a NATURA 2000 hálózat közösségi fi-
nanszírozását az EU vidékfejlesztési politikái-
nak részeként, az ahhoz kapcsolódó támogatási
alapok hasznosításával javasolja megoldani.
A LIFE a közösségi környezetvédelmi politika
támogatásának anyagi eszköze, 1992-ben fogad-
ták el, további szabályozással 1996-ban egészí-
tették ki. A LIFE célja mind a természetvédelem-
nek (LIFE – Nature), mind a környezetvédelem
más területeinek (LIFE – Environment), továbbá
meghatározott EU-n kívüli környezetvédelmi te-
vékenységeknek (LIFE Harmadik Országok) a
pénzügyi támogatása. A Bizottság a LIFE alap
folytatását jelentô ún. LIFE+ alapra is javaslatot
készít. A LIFE keretében kezelhetô természet-
védelmi akciók azok, amelyek „szükségesek a
természetes élôhelyek és a vadon élô állat- és
növényfajok kívánatos körülmények közötti
fenntartásához vagy helyreállításához”. A ter-
mészetvédelmi LIFE-nak hozzá kell járulnia a
„Madarak” és az „Élôhelyek” közösségi irányel-
veihez és különösen az európai védett terüle-
teknek, a NATURA 2000-nek a fenntartásához,
az Unió legértékesebb állat- és növényfajainak,
illetve azok élôhelyeinek helyszíni kezeléséhez
és megôrzéséhez.
A természeti és kulturális örökség együttes szem-
léletének és kezelésének jó példájával találkozunk
a Ramsari egyezmény („The Convention of
Wetlands” Ramsar, Iran 1971) végrehajtásával
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kapcsolatban. Az egyezményben felismerték a
kulturális, történeti és régészeti értékek jelentô-
ségét a vizes élôhelyek vizsgálatában és kezelésé-
ben, és amelyet jól illusztrálnak a The Heritage
Management of Wetlands in Europe (Vizes Élô-
helyek Örökség-menedzsmentje Európában) cí-
mû könyvben a brit és ír, holland és francia, finn
és skandináv, német és lengyel, mediterrán és
görög, svájci és orosz kutatások eredményei. A
nemkormányzati törekvések közül érdemes meg-
említenünk a LEAD (Leadership for Environment
and Development / Vezetôképesség a Környeze-
tért és Fejlesztésért) International programot,
amely egyének és nemkormányzati szervezetek
(NGO-k) globális hálózatként határozza meg ma-
gát a fenntartható fejlôdés elérése érdekében. 
A globális képzés (global education, GE) gyorsan
terjed Európában, hiszen mindennapi életünket
egyre inkább befolyásolják a globális történések.
A világ megértéséhez a globális látásmód, s ezen
belül különösen is a kritikus látásmód nélkülöz-
hetetlen. A GE kritikus oktatási válasz a globalizá-
cióra, amely magában foglalja
– a nemzetközi fejlesztéshez kapcsolódó képzést

(development education, DE);
– a fenntarthatóságra ill. környezeti nevelést;
– az emberi jogok képzését;
– a békére és kölcsönös megértésre nevelést;
– az interkulturális / multikulturális nevelést és
– a demokráciára / állampolgárságra nevelés glo-

bális dimenzióját.

Jellemzô mindezekre a globális megközelítés, az
igazságosság szempontja (jogok hangsúlyozása),
és a résztvevôk aktív részvételére építô módszer.
Az ENSZ „Fenntartható Fejlôdésre Nevelés
2005-2014 Évtized” témái közt külön szerepel
még a szegénység, a nôi egyenjogúság, az esély-
egyenlôség, az egészségvédelem, a környezetvé-
delem, a vidékfejlesztés, a város-vidék kapcsolat,
a fenntartható termelés és fogyasztás, informáci-

ós és kommunikációs technológiák. A GE fogal-
ma az ENSZ 1992-es Rio-i Környezet és Fejlôdés
világkonferenciája után került a köztudatba. Ter-
mészetesen vannak kritikusai is ennek a fogalom-
nak, akik szerint a GE könnyen kötôdhet a globa-
lizáció bizonyos fajtáihoz, elveheti a benne sze-
replô képzések sajátosságát és radikalizmusát, és
azok közös összetevôire redukálhatja ôket.
Az Európa Tanács egyik határozata is támogatja a
GE-t: „Elô kell mozdítani a GE-t a fenntartható fej-
lôdés iránti társadalmi tudatosság erôsítése érde-
kében, mert a GE alapvetôen fontos minden ál-
lampolgár számára a tudáshoz és készségekhez,
hogy megértse globális társadalmunkat, részt ve-
gyen benne, és kritikusan aktív legyen benne,
mint felkészített globális állampolgár”.2 2001 jú-
niusában Strasbourgban létrehozták az Európa Ta-
nács Észak-Dél Központja szervezésében a GENE
(Global Education Network Europe) hálózatot.
Több országban sok évtizedes hagyománya van a
társadalmi tudatosság fölkeltésének az Észak-Dél
egymásrautaltságát illetôen, máshol az állam-
polgári nevelésnek vannak tradíciói, és van,
ahol a környezeti nevelés szolgál a GE alapjául.
Az egyes országok GE struktúráinak különbözôsé-
gei ellenére (ugyanis a kormányzati szerepvállalás-
tól a teljesen független civil megoldásokig minden
elôfordul) hasonlóak a funkciók: országos szintû
politika és koordináció, pénzalapok megteremté-
se, minôségbiztosítás, monitoring és értékelés,
képzés jelentôsége, bevált gyakorlatok elterjeszté-
se, nemzetközi kapcsolattartás és képviselet.
Az Európa Tanács lisszaboni székhelyû Észak-
Dél Központja hároméves programot készít
elô, hogy elôsegítse a visegrádi országokban is
az országos struktúrák létrejöttét a GE koordi-
nálására és finanszírozására. A nemzetközi fej-
lesztéssel és segélyezéssel foglalkozó civil szer-
vezetek (NGDO) az EU minden országában
platformokat alkotnak, s ezek összeurópai szö-
vetsége a CONCORD.3
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a magyar platformot, a HAND Szövetséget (www.hand.org.hu). 



A fenntartható fejlôdés eszméje – mint fentebb lát-
tuk – annak a következménye, hogy felismerték a
környezeti erôforrások (elsôsorban az energiahor-
dozók) kimerülésének veszélyét. Erre az a válasz
született, hogy erôforrásainkkal úgy kell gazdálkod-
nunk, hogy azoktól a jövô nemzedékeit se fosszuk
meg. E szemlélet térnyerése miatt egyre nagyobb
szerepet szánnak a megújuló erôforrásoknak. A
fenntartható fejlôdésnek tekintettel kell lennie a
kulturális érdekekre, pontosabban az emberi kultú-
rákra is. (A fenntarthatóság eszméjének megjelené-
se tulajdonképpen kulturális jelenség: az emberiség
önreflexiója a kultúrája által elôidézett problémá-
ra.) Az emberi kultúra (szimbolikus, tárgyiasult és
intézményi összetevôivel) egyedül az emberi fajra
jellemzô „ontogenetikus fülke”4, azaz olyan társa-
dalmi környezet, amelybe az ember beleszületik, és
amely nélkül nem képes fennmaradni. Az emberi
kultúrákat az evolúció során felhalmozott olyan
kognitív erôforrásokként kell felfognunk, amelyek
az azokat hordozó csoportokat érô kihívások követ-
keztében folyamatosan változnak, adaptálódnak. Az
emberiség a korábban felhalmozott tapasztalatok-
nak köszönheti túlélését és minden sikerét, ezért
alapvetô érdeke, hogy kognitív erôforrásait ne ve-
szélyeztesse. Amennyiben az emberi önreflexiót a
fenntarthatónak elképzelt kultúra változásaira is ki-
terjesztjük, akkor fel kell tételeznünk, hogy az em-
beri társadalmak ki tudnak fejleszteni olyan adaptá-
ciós technikákat, amelyek a szükségletek kielégíté-
se során nem merítik ki végletesen az erôforráso-
kat, ellenben képesek gondoskodni azok megújítá-
sáról, sôt a felmerülô új szükségleteknek megfelelô
bôvítésérôl is. Az emberi társadalmak fenntartható-
ságát az olyan közösségek (és azok tagjai) garantál-

hatják, amelyek tehát tudatosan számolnak azzal,
hogy a kultúra számukra lehetôséget (erôforrást)
jelent az egyre újabb kihívások megválaszolásához.
Ehhez a csoportoknak olyan célokat kell kitûzniük,
amelyek csak úgy veszik igénybe a meglévô forráso-
kat, hogy azok értékei a jövô generációk számára is
hozzáférhetôek legyenek, a bôvítésérôl pedig
úgy gondoskodnak, hogy olyan eszközöket hoz-
nak létre, amelyek hozzásegítik ôket ahhoz, hogy
sikeres válaszokat adjanak a közösséget ért kihívá-
sokra. A fenntartható fejlôdés eszméje tehát olyan
emberi perspektivikus morális szándékot takar,
amely az ontogenetikus fülke (azaz a kultúra) fo-
lyamatos eltartó képességének racionális dönté-
sekkel történô megóvására és bôvítésére irányul.
A szándék perspektivikus jellege stratégiai gondol-
kodást feltételez. A stratégiák megalkotásához és
végrehajtásához az emberi csoportok olyan egy-
idejû, közös cselekvésére van szükség, amely az
ôket érô kihívások felismerésére és megválaszolá-
sára, azaz a „dialogikus interakció”-ra5 irányul.
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4. Mary Gauvain, Thinking in niches: Sociocultural influences on cognitive development. Human Development 38, 1995, 25-45
(idézi: Michael Tomasello, Gondolkodás és kultúra. Budapest, 2002, 88).

5. Tomasello, i.m. 49. A dialogikus interakció tulajdonképpen azonos a fentebb említett társadalmi tanulással.

4. Kultúra és fenntartható társadalmi fejlôdés
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FENNTARTHATÓ TÁRSADALMI FEJLÔDÉS

Háttér: KUMULATÍV KULTURÁLIS EVOLÚCIÓ
(biológiai mechanizmus: összegyûjtött kognitív erôforrások társadalmi és kulturális átadása)

TÁRSADALMI INNOVÁCIÓ

2. Kreativitás fejlesztése
1. Egyedi és társas kognitív képességek

(habitus) fejlesztése

3. Erôforrások átadása
2. Átadandó erôforrások szelekciója
1. Erôforrások fejlesztése, bôvítése,

felhalmozása

DIALOGIKUS INTERAKCIÓ
(az emberi csoportok egyidejû, közös cselekvése problémák megoldása érdekében)

Minimális társadalmi feltételei:
Bizalom: a cselekvés hatékonyságában, az egyének és csoportok együttmûködésében

Türelem: a konfliktushelyzeteknek az érintett felek együttmûködésén alapuló, racionális megoldása
Perspektíva: a cselekvések tartóssága (az egyén szempontjából egész életen át tartó a társadalom

szempontjából generációkon át tartó)

EURÓPAI ALAPÉRTÉKEK

STRATÉGIA-ALKOTÁS 
ÉS VÉGREHAJTÁS

Al
ap

ké
rd

és
ek

Az állam közpolitikai szerepe:
„állványzatépítés”

az emberi szociogenezis
és kulturális tanulás

sikerének elôsegítése

a hatékony
DIALOGIKUS INTERAKCIÓ

•feltételeinek biztosítása
•és mûködésének ösztönzése

emberi jogok tisztelete demokrácia a jog uralma



A cselekvés szintjei és színterei

A cselekvési színterek kijelöléséhez a fenntartha-
tó fejlôdés legismertebb jelszava, a „Gondolkozz
globálisan, cselekedj helyben” nyújt támpontot.
E jelszó mögött az a tapasztalat húzódik meg,
hogy a globális problémákat ismerô emberek
olyan helyi döntéseket hoznak, amelyek végsô
soron az emberiség elôtt álló nagy kihívások
megválaszolásához is hozzájárulnak. A helyi dön-
tések közös cselekvés eredményei, amelyek az
olyan – Európában általánosan elfogadott – érté-
kek alapján jöhetnek csak létre, mint az emberi
jogok tisztelete, a demokrácia és a jog uralma,
ezen túl azonban minimálisan három általános
társadalmi feltételnek is érvényesülnie kell, ame-
lyek a következôk: 
– bizalom: a cselekvés hatékonyságában, az

egyének és csoportok együttmûködésében;
– türelem: a konfliktushelyzeteknek az érintett

felek együttmûködésén alapuló, racionális
megoldása;

– perspektíva: a cselekvések következetes végig
vitele (az egyén szempontjából egész életen át,
a társadalom szempontjából nemzedékeken át).

A stratégiáknak a helyitôl a nemzeti szintig há-
rom alapkérdésben kell intézkedéseket tartal-
maznia (amelyek természetesen nem állhatnak
ellentmondásban a fentebb említett alapértékek-
kel és minimális társadalmi feltételekkel):
– hogyan fejlesztjük, bôvítjük és halmozzuk fel

erôforrásainkat;
– hogyan választjuk ki az átörökítésre érdemes

elemeket;
– hogyan biztosítjuk másoknak az erôforrások

igénybevételét (átadás/átörökítés).

Hogy az újból mi válik közös örökséggé, az a tár-
sadalom mûködése során dôl el. A döntés –
amely hosszabb távon akkor is lehet célszerût-
len, ha a döntés pillanatában racionális okokkal
magyarázható – a társadalom mindenkori érték-
ítéletét tükrözi. A társadalom igényszintje azon-

ban fejleszthetô, a stratégiai gondolkozás népsze-
rûsítése pedig a hosszú távon célszerû döntések
meghozatalához is hozzásegíthet (lásd errôl a di-
alogikus interakció kapcsán leírtakat).
Az erôforrásokhoz való hozzáférés biztosítása nem a
végsô cél, hanem pusztán szükséges eszköz ahhoz,
hogy általában fejlesszük az egyedi és társas kogni-
tív képességeket, illetve fejlesszük az erôforrások
megújítását szolgáló kreativitást, amely társadalmi
innovációhoz, azaz a mindenki számára jótékony
hatásokat eredményezô újításokhoz vezet. A régi és
az új között nem lehet merev határvonalat húzni,
mivel az új értékek a korábban elôállított közös kog-
nitív erôforrásokból (,kulturális örökség') táplálkoz-
nak. Az újdonság a régi erôforrás újszerû alkalmazá-
sában, új jelentéssel való felruházásában, új tapaszta-
latok leszûrésében, új értékek létrehozásában, azaz
a „változásmenedzsmentben” van.
A közigazgatás szerepe ebben a folyamatban az,
hogy élen járjon a kihívások felismerésében, és
megtegye azokat az intézkedéseket, amelyek biz-
tosítják a hatékony dialogikus interakció feltéte-
leinek megteremtését, majd ösztönöznie és folya-
matosan értékelnie kell annak mûködését.
A fenntartható társadalmi fejlôdés tehát a fenn-
tartható módon fejlôdô helyi közösségek – széles
értelemben vett kulturális – tevékenységén mú-
lik. A fenntartható közösségek kialakítására szá-
mos kezdeményezést találunk Kanadában, az
Egyesült Államokban és Ausztráliában. E kezde-
ményezések alapvetô célkitûzése az, hogy össze-
kapcsolják az embereket az erôforrásokkal és
egymással, hogy egészséges, életképes, fenntart-
ható közösségeket alkothassanak.
A nemzet egészét érintô kulturális folyamatok ér-
tékelése kormányzati (ágazati) irányítási feladat,
amelynek szervezésérôl a minisztériumoknak tár-
sadalmi partnereikkel együttmûködve kell gon-
doskodnia. A folyamatértékelés a visszacsatolások
révén biztosítja, hogy az egyes fázisok megfelelô-
en mûködjenek, és az azokhoz tartozó feladatok
ellátásának feltételei rendelkezésre álljanak.
A fenntartható társadalmi fejlôdés megvalósítása
során gyakran kerülünk szembe azzal a kérdéssel,
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hogy mit és hogyan ôrizzünk meg kulturális örök-
ségünkbôl. Szinte naponta találkozhatunk a sajtó-
ban olyan hírekkel, amelyek régi épületek vagy
akár épületegyüttesek létének veszélybe kerülé-
sérôl vagy lebontásáról, régészeti lelôhelyek tönk-
retételérôl vagy szellemi örökségünk megfakulá-
sáról szólnak. A tárgyiasult (azaz ingatlan és ingó)
örökség védelmére vannak jogszabályaink, de
sokkal nehezebb a „nem kézzelfogható” szellemi
örökségnek (a hagyományok, ünnepek, életmód-
beli szokások) és az anyanyelvnek a megóvása. 

Ha mégis nehéz döntést kell hozni…

A kulturális örökség védelmérôl szóló 2001. évi
LXIV. törvény a kultúra területére is bevezette a

fenntartható használat fogalmát. A fenntartható
használat érvényre juttatásában a törvény mellett
van egy másik eszköz is: az örökségvédelmi hatás-
tanulmány.6 Vannak tehát hatósági eszközök, de a
fenntarthatóságról mégis a társadalom egészének
kell gondoskodnia. A kulturális ágazat legfonto-
sabb partnerei e tekintetben az önkormányzatok –
illetve az azok területén mûködô önszervezôdô kö-
zösségek. Fontosnak tartjuk, hogy már a település-
rendezési eljárás, és minden önkormányzati szintû
terv készítése során kellô súllyal jelenjen meg az
örökségi értékek fenntartható használatának igé-
nye.7 A tervezés során a fejlesztési igények és az
örökség megôrzése közötti összhang kialakítását
segíti, ha az önkormányzatok elôre elkészítik a te-
rületükön található értékek leltárát (inventáriu-
mát).8 Az értékek összegyûjtése után lehet ugyanis
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6. Lásd a nemzeti kulturális örökség miniszterének 4/2003. (II. 20.) NKÖM rendeletét az örökségvédelmi hatástanulmányról.
7. Lásd a törvény 66. § (2) bekezdését.
8. Az inventarizációhoz a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal (KÖH) tud szakmai segítséget nyújtani. Az erre vállalkozó közösségeknek

érdemes tanulmányoznia Sebestyén József, a KÖH munkatársa e témában készített cikkeit, illetve Dr. Miklósi Sikes Csaba, a
Sümegi Kisfaludy Károly Múzeum igazgatójának a Marcal-medence településein végzett gyûjtô munkájának eredményeit.



csak elvégezni azt az osztályozást, amelynek ered-
ményeként döntést lehet hozni arról, hogy mi az,
amit feltétlenül meg kell ôrizni, és mely területek
engedhetôk át a fejlesztéseknek.9 Nem szabad
azonban megfeledkezni arról, hogy a jogszabályi
védelem – legyen az országos vagy helyi – önma-
gában még nem garantálja az értékek fennmaradá-
sát, ha nem sikerül méltó hasznosítási funkciót és
biztos gazdasági alapot találni. A többnyire pályá-
zati úton nyújtott támogatások esélyt teremthet-
nek az értékek megmentésére, de a hosszú távú
fenntartáshoz elengedhetetlen a tulajdonos és az
érintett közösségek elkötelezett szerepvállalása.

7. § 2. Fenntartható használat: a védett kultu-
rális örökség olyan módon történô használata
– ideértve a kármegelôzô és kárcsökkentô te-
vékenységeket is –, amely nem haladja meg a
szakmailag indokolt mértéket, és nem vezet az
örökség elemeinek állapotromlásához, így biz-
tosított fennmaradásuk a jelen és a jövô nem-
zedékek számára.

Magyarország fennmaradt természeti és kulturális
öröksége magán hordozza a Kárpát-medencére
jellemzô sajátosságokat: az élôhelyekben és fajok-
ban való sokféleséget és genetikai változatosságot.
A 20. századra földrajzi kiterjedésében kis terület-
re zsugorodott országot a rendkívül változatos ge-
ológiai alapokon kifejlôdött biodiverzitás európai
szempontból is kiemelkedô gazdagsága mellett
magas fokú kulturális sokszínûség jellemzi ingat-
lan, tárgyi és szellemi kulturális örökség tekinteté-
ben egyaránt. Az éghajlati, földtani, domborzati,
vízrajzi körülményekhez alkalmazkodott növény-
és állatvilág fajokban gazdag makro-, mezo-, szub-
és mikrorégiókban jelenik meg. Úgy is mondhat-
nánk, hogy nálunk adnak találkozót egymásnak a

mediterrán (balkáni), az alpesi, a kárpáti és a pon-
tusi flóra- és faunabirodalmak fajai és populációi.
Térségünknek, a pannon régiónak mint önálló
biogeográfiai régiónak európai uniós elismerése is
azt jelzi, hogy jelentôs természeti tôkével járulunk
hozzá az Európai Közösség természeti értékeihez.
A természeti tájak rendszertani felosztása sze-
rint is nagyon változatos a kép: a 6 nagytáj (pl. Du-
nántúli-dombság, Alföld, Észak-magyarországi-kö-
zéphegység) 35 középtájra oszlik (pl. Külsô-So-
mogy, Börzsöny, Körös-Maros köze), amelyhez 65
kistáj-csoport (pl. Alpokalja, Vértes-Velencei-hegy-
vidék, Nyírség) és 227 kistáj tartozik (pl. Sziget-
köz, Zsámbéki-medence, Tiszazug)10.

Kormányzati és nemkormányzati 
törekvések Magyarországon

Magyarországon a Riói konferencia után, 1993-
ban kormányhatározattal hozták létre a Fenntart-
ható Fejlôdés Bizottságot a konferencián elfoga-
dott programokból és egyezményekbôl adódó
hazai feladatok meghatározására és a végrehajtás
koordinálására. A tárcaközi bizottságban vala-
mennyi tárca képviselteti magát, továbbá több
országos hatáskörû szerv és civil szervezetek
képviselôi is helyet kaptak e testületben. 
Az 1995-ös környezetvédelmi törvény vagy az
1997-ben elfogadott és a 2002-ig terjedô idôszak-
ra készült Nemzeti Környezetvédelmi Program a
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fenntarthatóság elveire, integrált megközelítésé-
re épült. Ez a szemlélet jellemzi a 2003-2008-as
idôszakra készülô 2. Nemzeti Környezetvédelmi
Programot is. 
A fenntartható fejlôdés alapelvei, szemlélete azon-
ban még tíz évvel a Riói konferencia után sem vált
általánosan elfogadottá. Ennek egyik alapvetô oka
valószínûleg az emberek szemléletében és a fenn-
tarthatóságra vonatkozó ismeretek hiányában ke-
reshetô. A fogyasztás-központú szemlélet terjedé-
se, a jólét fogalmának elsôsorban az anyagi javak-
ra történô korlátozása, a természeti erôforrások fo-
kozott felhasználása a fenntarthatóság ellenében
hat. Nem terjedt el a fenntartható fejlôdés egyik
legfontosabb feltétele, az átfogó szemléletmód, a
társadalom–gazdaság–környezet kölcsönhatásait
kiegyensúlyozottan figyelembevevô, kezelô terve-
zés és irányítás. Ehhez járul hozzá az ágazatokra
osztott igazgatási és intézményrendszer kellô mér-
tékû összhangjának hiánya és az összefüggéseket

nem megfelelô módon bemutató tantárgy-közpon-
tú, tudományág-alapú oktatás is.
Az iparban végbement szerkezeti változások a ter-
melés általános hatékonyságát tekintve kedvezô-
nek mondhatók, s ezt az anyag- és energiatakaré-
kosság, növekvô minôségi követelmények és javu-
ló környezeti mutatók jellemzik. A környezeti irá-
nyítási rendszerek is elterjedôben vannak. A leg-
több nagy cég és egyre több kis- és középvállalko-
zás fogadott el integrált környezetvédelmi progra-
mot és szerzett ISO 9000 vagy 14000 minôsítést. 
A gazdaságban érezhetô elônyös változások mel-
lett nem feledkezhetünk meg a kedvezôtlen hatá-
sokról sem. A gazdaság fejlesztése gyakran a kör-
nyezet rovására történt/történik (zöldmezôs beru-
házások, autópálya építések környezeti hatásai,
települési zöldfelületek beépítése), nem minden
vállalkozás érdekelt a természeti erôforrások
fenntartható használatában, a szennyezôanyag-ki-
bocsátás okozta környezeti károkat nem ellensú-
lyozza, nem ellensúlyozhatja a gazdaság által ter-
melt nyereség. A jogi és közgazdasági szabályo-
zók betartatása és továbbfejlesztése mellett a
szemléletmód gyökeres megváltozása szükséges. 
Az ENSZ 1992-es Riói Környezet és Fejlôdés Konfe-
renciája által elfogadott átfogó program hazai meg-
valósítása érdekében 1993-ban a kormány határoza-
ta alapján megalakult a magyar Fenntartható Fejlô-
dés Bizottság. A bizottság készítette elô a témakör-
höz kapcsolódó nemzetközi tárgyalásokon való
részvételt, foglalkozott az azokon képviselendô ál-
lásponttal, illetve segítette a tárcaközi egyeztetést
és a bizottságban képviselt nemkormányzati szerve-
zetekkel való kapcsolattartást. A Nemzeti Fejleszté-
si Hivatal és az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és
Esélyegyenlôségi Minisztérium a Környezetvédelmi
és Vízügyi Minisztériummal együtt a fenntartható
fejlôdés hazai stratégiájáról szóló közös kormány-
elôterjesztés összeállítását határozta el 2004-ben. 
A tárcaközi bizottságban az egyes tárcák, a Ma-
gyar Tudományos Akadémia képviselôi mellett a
környezet- és természetvédô társadalmi szerveze-
tek küldöttei is helyet kaptak (a környezet- és ter-
mészetvédô társadalmi szervezetek Országos Ta-
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lálkozója – OT – delegálta a zöld szervezetek két
képviselôjét, akik évrôl évre beszámolnak az OT
elôtt a bizottság tevékenységérôl), 2004-tôl pe-
dig a regionális fejlesztési tanácsok is képviselte-
tik magukat ebben. A fenntartható fejlôdéssel
kapcsolatos információk minél szélesebb körû
terjesztése érdekében készült el a Fenntartható
Fejlôdés Honlapja (www.ff3.hu) is.

Hazai programok és szervezetek

Magyarországon a fenntartható fejlôdés gyakorlati
megvalósítására több civil szervezet kezdeménye-
zett programokat a legkülönbözôbb földrajzi he-
lyeken, általában egy-egy kisebb település vagy te-
lepüléscsoport bevonásával. A kezdeményezô civil

szervezetek általában környezet- és természetvé-
delmi céllal alakult egyesületek, alapítványok. A
programok sikere azonban nagy mértékben azon
múlik, hogy mennyire tudják bevonni a progra-
mok kidolgozásába és megvalósításába az érintett
önkormányzatokat, más profilú (pl. szociális
ügyekkel, munkahelyteremtéssel, helytörténettel,
oktatással, közmûvelôdéssel stb. foglalkozó) civil
szervezeteket, a helyi vállalkozókat és a lakosságot. 
Ezek a programok a helyi erôforrásokon alapul-
nak, a helyi munkaerônek és tudásnak, tapaszta-
latoknak, helyi anyagoknak és hagyományos
technológiáknak a felhasználásával; környezetkí-
mélô, természet- és „emberbarát” módon mû-
ködnek a helyi lakosság boldogulását szolgálva.
Soruk a fenntartható település modelljétôl kezd-
ve (Gömörszôlôs) a Tisza-vidék fenntartható táj-
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használata és tájrehabilitációs programján át
(Nagykörû) a hagyományos gazdálkodási formák
fenntartásáig (Somogyfajsz), illetve az ökoturiz-
mus, ökológiai gazdálkodás és erre alapuló helyi
feldolgozó kapacitás, „bio-üzem” (Sokoró) létre-
hozásáig, mûködtetéséig terjed, igen széles tevé-
kenységi kört ölelve fel, és kistáji keretek között
(pl. Dörögdi-medence, Ormánság, Káli-meden-
ce) is zajlanak értékes kísérletek:11

A környezeti értékekért felelôsséget vállaló gon-
dolkodást, képzést, információcserét biztosító
mûhelyek is fontos szerepet töltenek be, mint pl.
a történeti ökológia hazai mûvelôi. Ez a tudo-
mány nemzetközi szinten is csak 1986-ban szüle-
tett, de Karl. W. Butzer Environment and Arche-
ology címû könyvében már 1971-ben felhívással
fordult a régészekhez, hogy az összes fellelhetô
maradványt környezeti összefüggéseikben vizs-
gálják. Az ökológiai gondolkodásnak12 számos
jeles képviselôje van már hazánkban.
Juhász-Nagy Pál (J.N.P.) ökológus sokáig azon a
véleményen volt, hogy az ökológia fogalmának
összekapcsolása és kiterjesztése a kultúrára (azon
belül például a politikára) a filoszok felületessége
csupán. Késôbb (1992-ben) leírja, hogy a hazai
ökológiai kultúra megteremtendô (mert hogy
hiányzik), és ennek valódi alapjai az ökológia tu-
dományánál sokkal régebbi „természetkultúrán”
épülhetnek. A „közlegelôk tragédiáját” (a min-
dennapi és a nem mindennapi környezeti válságo-
kat) felismerô tudatnak a megújulását csak az „új
megértés” biztosítja, amelyre az evolúciós-ökoló-
giai felismerés a jellemzô. G. E. Hutchinson híres
metaforáját idézi J.N.P.: „az evolúciós dráma az
ökológia nagy teátrumában kerül színre”.
Az elektronikus médiában is teret nyertek a kör-
nyezeti kérdések, ebbôl a „mezônybôl” a Duna
Televízió emelkedik ki. Az országos napilapok is
rovatokat szentelnek már a környezet- és termé-
szetvédelemnek; a hivatásszerûen és karaktere-
sen ezt felvállaló folyóiratok közül néhányat em-
lítünk meg csupán: Cédrus, Liget, Ökotáj, Süni,

TermészetBúvár, Vadon. A hazai környezetvédô
mozgalom számára rendkívül fontos hírforrásnak
számít a GAIA-Sajtószemle, amelyet az Egyete-
mes Létezés Klub szerkeszt és ad ki.
Rendkívüli feladatra vállalkozott tizenhárom kör-
nyezeti neveléssel foglalkozó társadalmi szervezet,
amikor 1997-ben tervbe vette, hogy több mint
hatvan ember bevonásával elkészíti a magyar
Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégiát (NKNS).
Az NKNS harmadik átdolgozott kiadása 2003-ban
jelent meg, amelynek az Értékek és alapelvek cí-
mû alfejezetében a komplexitás és rendszer-szem-
lélet, az élethosszig tartó kiterjedés, a lokális 
– globális összefüggéseknek a megfelelô aránya, 
a jövô-orientáltság, tevékenység- és együttmûkö-
dés-központúság, a problémamegoldó jelleg do-
minál. A környezeti nevelés filozófiájaként az em-
berközpontú magatartás meghaladása áll („társélô-
lények vagyunk a bolygón”), de világnézeti kérdé-
sek nem kerülnek tárgyalásra. A kultúra primer di-
menziója jelen van azokban a fejezetekben, ame-
lyek az anyagi kultúrával, az életmóddal, a szabad-
idôvel, a turizmussal foglalkoznak. Különös hang-
súlyt kap a Társadalmi környezet címû fejezetben,
ahol a hagyományokkal, a mûvészetekkel, a vallás-
sal, a tudománnyal, a kommunikációval és médiá-
val foglalkoznak, valamint szerepe van az iskolán
kívüli nevelésben, felnôttoktatásban is.

Környezeti nevelés – környezettudatosság

A környezeti nevelésben, a fenntarthatóságra okta-
tásban és nevelésben fontos szerepet töltenek be a
közmûvelôdési intézmények és közösségfejlesztô
szervezetek, fôként a felnôttoktatás (életen át tar-
tó tanulás – life-long-learning) terén, amelynek a
nem iskolarendszerû programjai járulnak hozzá a
felnôtt társadalom környezeti ismereteinek bôvíté-
séhez, és környezeti érzékenységének fokozásához.
Speciális közmûvelôdési intézménynek számítanak
az állat- és növénykertek, amelyek a génmegôrzési
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funkciójuk mellett – az élôvilág sokféleségét bemu-
tatva – élménygazdag ismereteket közvetítenek a
különbözô korosztályok, a családok számára. A Bel-
ügyminisztérium, a Környezetvédelmi Minisztéri-
um, a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisz-
térium és a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztéri-
uma együttmûködésének köszönhetôen nyílt tá-
mogatási lehetôség ezen „élô-gyûjtemények” láto-
gatóbarát fejlesztéséhez, zoo-pedagógiai munkájuk
körülményeinek javításához 2003-tól kezdve a BM
költségvetésében (ehhez a Nemzeti Kulturális
Alapprogram is hozzájárul).
A kulturális intézmények közül kiemelendô a
természettudományos múzeumoknak, a muzeá-
lis gyûjteményeknek (pl. Bakony Múzeum, Ma-
gyar Természettudományi Múzeum, Mátra Múze-
um) a jelentôsége, de több könyvtár „zöld-könyv-
tári” funkcióval egészítette ki szolgáltatásait 1990-
2003 között. Az országos és a térségi (regionális,
kistáji, és helyi) szabadtéri néprajzi bemutató-
helyek („falumúzeumok”, „tájmúzeumok”) pedig
a változatos hazai tájak sajátosságait tárják elénk a
jellemzô népi építészeti értékek, berendezési és

használati tárgyak bemutatásával, amelyeket a
kapcsolódó hagyományok, népi kismesterségek
felelevenítésével tesznek még érzékletesebbé.
A természettudományos muzeológia mellett figye-
lemmel kell lenni a hazai tájakon folytatott és folyó
természettudományos kutatások eredményeire,
ezek megismertetése nemcsak kutatásszervezési,
hanem közmûvelôdési feladat is.

Környezetkultúra

A környezetkultúra állapota számos hatás együt-
teseként alakul ki, amelyre az agrárgazdaság, a te-
lepülés- és területfejlesztés, a különbözô infra-
strukturális célú beavatkozások mellett más (pl.
közlekedési, vízügyi, ipari-kereskedelmi, logiszti-
kai, szociális, egészségügyi, oktatási) ágazat is
meghatározó hatást gyakorol. A környezetkultú-
ra fejlesztésében tehát nemcsak a kulturális és
kulturális örökségvédelmi szakmai intézmények
és szervezetek érintettek, ezért ebben több szak-
ma és szakmacsoport (mint pl. a vidékfejlesztés,
vagy a tájvédelem) is érdekelt.
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A természeti és kulturális örökség együtteseként
jelenik meg a táj, a magyar tájak változatossága
hasonlóan gazdagság képet mutat, mint a hazai
biodiverzitás és a kulturális sokféleség. A tájvéde-
lemben eddig még nem alakult ki kellô együtt-
mûködés, de az Európai Táj Egyezmény közeljö-
vôben várható ratifikálása és bevezetése megfele-
lô keret nyújt a természeti és kulturális örökség
együttes védelmében és fenntartható fejlesztésé-
ben érdekelt és felelôs tárcák számára. Az épített,
a mûemléki és régészeti örökség értékeinek meg-
ôrzése és felújítása érdekében folytatott tevé-
kenységre vonatkozó adatokkal a kulturális tárca
az önállóvá válása (Nemzeti Kulturális Örökség
Minisztériuma 1998-) óta rendelkezünk, ezért hi-
vatkozunk az ettôl kezdôdô felújításokra, fejlesz-
tésekre és programokra.
A Magyar Millenniumhoz kapcsolódó mûemlé-
ki felújítások számos településen tették vonzób-
bá és értékesebbé a településképet, amelyek a lo-
kális identitás erôsítéséhez is hozzájárultak. A
kulturális tárcához tartozó központi kulturális
intézmények beruházásai közül kiemelendô a
Magyar Nemzeti Múzeum, a Magyar Természet-
tudományi Múzeum felújítása és rekonstrukciója.
Az új Nemzeti Színház felépítésével egyúttal kez-
detét vette a fôváros Millenniumi Városközpont
Kulturális Tömb kialakítása ún. barnamezôs terü-

let felszámolásával. Ehhez hasonló jelleggel való-
sult meg Millenáris Park is.
A Nemzeti Kulturális Alapprogram négy szak-
mai kollégiuma által kiírt pályázatok közvetlenül
segítik a környezeti kultúra fejlesztését: Építômû-
vészeti Szakmai Kollégium, Ismeretterjesztés és
Környezetkultúra Szakmai Kollégium, Mûemléki
és Régészeti Szakmai Kollégium, Múzeumi Szak-
mai Kollégium.13
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Magyarország mûemlékállománya

Jelenleg közel 11 ezer védetté nyilvánított mû-
emléket tart számon a Kulturális Örökségvédel-
mi Hivatal. A hétköznapi szóhasználat eltér a hi-
vatalostól, hiszen gyakran tapasztaljuk, hogy
,mûemlék’-nek tekintenek minden régi épületet,
sokszor az országos és helyi védettség kategóriá-
ja között sem tesznek különbséget. Ezzel szem-
ben, valójában csak azok az ingatlanok tekinthe-
tôk mûemléknek, amelyeket tudományos vizsgá-
latok után azzá nyilvánítottak, és szerepel a Kul-
turális Örökségvédelmi Hivatal nyilvántartásá-
ban. Állapotukról nem készült felmérés, de egy
korábbi becslés szerint ezermilliárdos nagyság-
rendû összeget igényelne a megfelelô mûszaki
állapot biztosítása. Az állagmegóvásban több év-
tizedes elmaradás mutatkozik, amelyen átgon-
dolt, a partnerek érdekeltségére építô, kiszámít-
ható programmal lehet enyhíteni. A mûemlékek
területi megoszlása nem egyenletes, az ország
északnyugati, északi részében több, a török
pusztításnak kitett, és kôben is szegényebb déli,
délkeleti területeken kevesebb mûemléket talá-
lunk. A hivatali nyilvántartás huszonhárom,
többnyire a mûemlék eredeti funkciójára utaló
kategóriát különböztet meg. 
A középületek, iskolák, színházak, fürdôk jelleg-
zetesen állami vagy önkormányzati tulajdonban
vannak, akárcsak a köztéri szobrok, hidak, közle-
kedési emlékek, várak, kastélyok és egyéb ro-
mok. Az állami vagy önkormányzati tulajdonú
mûemlékek a teljes állománynak több mint a ne-
gyedét teszik ki.
Másik jellegzetes csoportot alkotnak az egyházi
rendeltetésû templomok, harangtornyok és
egyéb egyházi épületek. (Figyelembe kell ven-
nünk, hogy a köztéri szobrok, keresztek között
egyházi tulajdonban állók is vannak, így a teljes
mûemlékállománynak mintegy egyharmada tar-
tozhat ide.) Közel negyven százalékot tesz ki a la-
kóházak, villák, présházak, pincék csoportja.
(Itt is számításba kell venni, hogy a lakóházak kö-
zött önkormányzati tulajdonúak is vannak, akár-

csak azt is, hogy a jellemzôen állami vagy önkor-
mányzati tulajdonba tartozó kastélyok, kúriák kö-
zött – fôleg utóbbiak esetében – magántulajdon-
ban állók is találhatók.)
Akadnak olyan mûemlékek is, amelyek sajátos ter-
mészeti (pl. földtani vagy vízföldtani) értékû kör-
nyezettel rendelkeznek. Ilyen például a komáro-
mi Csillag-erôd, amelyet ökológiailag értékes vi-
zes árok vesz körül, és amely egészen különleges

lehetôséget nyújt természetes élôhely (biotóp) ki-
alakítására, azaz integrált természeti és kulturális
örökségi helyszín kialakítására alkalmas.
A Magyar Millenniumhoz kapcsolódó mûemlé-
ki felújítások számos településen tették vonzób-
bá és értékesebbé a településképet, amelyek a lo-
kális identitás erôsítéséhez is hozzájárultak.
A kulturális tárcához tartozó központi kultu-
rális intézmények beruházásai közül kiemelen-
dô a Magyar Nemzeti Múzeum, a Magyar Termé-
szettudományi Múzeum felújítása és rekonstruk-
ciója. Az új Nemzeti Színház felépítésével egyút-
tal kezdetét vette a fôváros Millenniumi Város-
központ Kulturális Tömb kialakítása, ami egyút-
tal ún. barnamezôs terület felszámolásával jár
együtt. Ehhez hasonló jelleggel valósult meg Mil-
lenáris Park is.

21



vi
lla

1,
1%

la
kó

h
áz

22
,5

%

n
ép

i l
ak

óh
áz

11
,3

%

ka
st

él
y,

 k
úr

ia
6,

9%
eg

yh
áz

i é
p

ül
et

4%

h
ar

an
gt

or
on

y
0,

9%

te
m

p
lo

m
24

,8
%

vá
r,

 v
ár

ro
m

1,
0%

ag
rá

r 
em

lé
k

2,
7%

ip
ar

i e
m

lé
k

0,
4%

ga
zd

as
ág

i
0,

4%

m
al

om
0,

9%

p
ré

sh
áz

, p
in

ce
4,

5%
eg

yé
b

0,
9%

ro
m

2,
3%

kö
zé

p
ül

et
4,

4%

is
ko

la
1,

3%
sí

re
m

lé
k

1,
6%

sz
ob

or
, k

er
es

zt
7,

2%

h
íd

0,
4%

kö
zl

ek
ed

és
i

0,
3%

sz
ín

h
áz

0,
1%

fü
rd

ô
0,

2%

A 
vé

de
tt

 m
ûe

m
lé

ká
llo

m
án

y 
ka

te
gó

ri
án

ké
nt

i m
eg

os
zl

ás
a

22



Régészeti örökség

Az ismertté vált régészeti lelôhelyek száma
100.000 körüli, e szám azonban növekedni fog, hi-
szen az egyre intenzívebb kutatások révén újabb
lelôhelyek elôkerülése várható. Az európai régé-
szeti örökség védelmérôl szóló ún. Máltai Egyez-
mény14 elfogadása óta nemzetközi tendencia, hogy
ne csak magukat a lelôhelyeket, hanem a kultúrtá-
jat is próbáljuk megôrizni a történelem során kiala-
kult környezetével együtt. E területek növekvô sze-
repet kapnak a tervezési, fejlesztési folyamatok-
ban, hogy megvalósulhasson a kulturális értékek és
a fenntartható fejlôdés érdekeinek összehangolása.
A védetté nyilvánított lelôhelyek száma kb. 700,
hangsúlyozni kell azonban, hogy a törvény erejé-
nél fogva valamennyi ismert régészeti lelôhely ál-
talános védelem alatt áll. A régészeti védelem cél-
ja az érintett terület bolygatatlan állapotban való
megôrzése, a lelôhelyek vizsgálatánál számos eu-
rópai országban egyre inkább elôtérbe kerülnek a
nem roncsoló módszerek: légi fotó, geofizikai vizs-
gálatok és az ezeket kiegészítô terepbejárás.
Az utóbbi években megindult a védett lelôhelyál-

lomány felülvizsgálata és védelmük feltételeinek
biztosítása. Védett területeink nagyobb része a
Dunántúlon található, többségük külterületen, ki-
sebb részük a települések belterületén fekszik, a
védett középkori emlékek száma a legnagyobb.
Közülük sok egyben nyílt színi bemutatóhely, sza-
badtéri múzeum, régészeti park, nemzeti emlék-
hely, konzervált vagy rekonstruált mûemlék, egy
részük egyúttal természeti védettség alatt is áll:
földvárak, halmok, erôdítések, barlangok.
A lelôhelyek védelmének egyik legcélravezetôbb
módja, ha a hozzáférés különbözô formáinak és
szintjeinek kialakításával megfelelô információkat
adunk a védett és nyilvántartott lelôhelyekrôl a
helyi lakosok, érdeklôdôk, önkormányzatok, ter-
vezôk – fejlesztôk – beruházók, döntéshozók ré-
szére, beleértve az oktatásba/nemzeti alaptanterv-
be való beépülést. Hiszen a legalaposabban kidol-
gozott jogi védelem sem elegendô, ha a helyi kö-
zösség nem érzi magáénak a történeti-régészeti
értékeket, nem törekszik ezek méltó megôrzésé-
re. Egy hosszú távú örökségvédelmi politikának
ugyanolyan fontos az ebben való közremûködés,
pl. a jogi és intézményi háttér megteremtése. 
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14. A Kormány 149/2000. (VIII. 31.) Korm. rendelete a Magyar Köztársaság Kormánya és az Európa Tanács tagállamai között,
1992. január 16-án kelt, Vallettában aláírt, a régészeti örökség védelmérôl szóló Európai Egyezmény kihirdetésérôl.
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Világörökség Magyarországon

Az UNESCO (az ENSZ Oktatási, Tudományos és
Kulturális Szervezete) 1972-ben fogadta el a világ
természeti és kulturális örökségének védelmérôl
szóló egyezményt, amely 1975-ben lépett hatály-
ba. Az emberiség szempontjából egyetemes jelen-
tôségû értékek megôrzéséhez nemzetközi össze-
fogásra van szükség, ennek érdekében az egyez-
ményt elfogadó országok (a Részes Államok száma
2005. februárjában: 178) Világörökség Bizottságot
hoztak létre. A bizottság tartja nyilván a világörök-
ségi javak listáját, nyilvántartásba veszi a veszélybe
kerülô világörökségi értékeket. A tagállamok elsô
lépésként a várományosi (tentatív) listára vehetik
fel kulturális és természeti értékeiket (errôl a listá-
ról a Részes Államok maguk döntenek, a párizsi Vi-
lágörökség Központnál csak regisztrálják ezeket a
listákat), ezt követi a Várományosi Listán szereplô
helyszínek közül kiválasztott helyszín Világöröksé-
gi Listára való felterjesztéshez szükséges doku-
mentáció elkészítése és ennek benyújtása a Világ-
örökség Központhoz. A felterjesztésekrôl a Világ-
örökség Bizottság évi rendes ülésén dönt.
A Világörökség Bizottság a listára való felvételt a
Mûemlékek és Történeti Együttesek Nemzetközi
Tanácsa (ICOMOS), a Nemzetközi Természetvé-
delmi Unió (IUCN) és a Nemzetközi Restaurációs
Központ (ICCROM) szakvéleménye alapján hoz-
za meg szigorú kritériumok alapján. Ezeknek a
feltételeknek 2004 júliusáig 788 helyszín felelt
meg, 134 Részes Állam területén; ebbôl 611 kul-
turális, 154 pedig természeti kategóriában vált a
világörökség részévé, valamint 23 helyszínt ún.
vegyes kategóriába soroltak.
A kulturális kategóriába történô felvétel legfonto-
sabb kritériuma a „hitelesség” (történelmi autenti-
kusság), továbbá a következô hat kritérium egyike: 
olyan mûemlék vagy (épület)együttes vagy hely-
szín, amely
1. az emberi alkotószellem kimagasló alkotása

(remekmûve);
2. az építészet / a technológia / a mûemlékek

(mûvészet) / táj(kialakítás) fejlôdése szem-

pontjából egy meghatározott idôszakon vagy
kulturális területen belül az emberiség megha-
tározó állomása;

3. egy élô vagy már letûnt civilizáció vagy hagyo-
mány egyedülálló, kivételes megtestesítôje;

4. olyan épületfajta / építészeti vagy technológi-
ai megoldás / táj(kialakítás), amely az emberi-
ség történelmének egy meghatározó állomását
illusztrálja;

5. a hagyományos emberi településforma vagy
földhasználat olyan kiemelkedô példája, amely
egy vagy több kultúrát képvisel, különösen, ha
a környezet visszafordíthatatlan átalakulása ve-
szélyezteti fennmaradását;

6. kapcsolódik kiemelkedô, egyetemes jelentôsé-
gû eseményekhez vagy élô hagyományokhoz,
eszmékhez vagy vallásokhoz, mûvészeti vagy
irodalmi mûvekhez.

A természeti kategória esetében a fô kritérium az
„integritás” (érintetlenség, sértetlenség) és a kö-
vetkezô négy kritérium egyike: 
olyan fizikai, biológiai képzôdmény(csoport)
vagy geológiai, domborzati képzôdmény vagy
természeti helyszín, amely
1. egy jelentôs földtörténeti korszak megtestesí-

tôje, beleértve az élet megjelenését, földünk
kialakulásának és fejlôdésének geológiai folya-
matait, vagy meghatározó geomorfológiai vagy
domborzati különlegességeket;

2. egy létezô ökológiai rendszer és biológiai fo-
lyamat kiemelkedô példája, amely végigkíséri
a szárazföldi, vízi, partmenti és tengeri öko-
szisztémák, a növényi és állati életközösségek
kialakulását és fejlôdését;

3. rendkívüli természetes szépségû és esztétikai
jelentôségû természeti jelenség vagy terület;

4. a biológiai sokféleség „in situ” megôrzése
szempontjából legjellegzetesebb, legjelentô-
sebb természeti lelôhely, beleértve a jövô
vagy a fenntartás szempontjából kiemelkedô
és egyetemes jelentôségû, veszélyeztetett fa-
jokat.
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Magyarország 1985-ben csatlakozott a Világ-
örökség Egyezményhez (lásd a 1985. évi 21.
törvényerejû rendeletet, amely a világ kulturális
és természeti örökségének védelmérôl, az Egye-
sült Nemzetek Oktatási, Tudományos és Kultu-
rális Szervezete Általános Konferenciájának ülés-
szakán Párizsban, 1972. november 16-án elfoga-
dott egyezményrôl szól, és amely 2002-ben ke-
rült kihirdetésre). Az Egyezmény elfogadásának
30. évfordulóján tartott, évi rendes Bizottsági
Ülését a világszövetség Magyarországon rendezte.
A Világörökség Bizottság elnökét egy évig a bi-
zottsági ülést rendezô Részes Állam adja, így
2002-2003-ban magyar elnök töltötte be ezt a
tisztséget.
Magyarország jelenleg 8 helyszínnel szerepel a
Világörökségi Listán. A magyar helyszínek hiva-
talos megnevezései a következôk (zárójelben a
felvétel éve, mögötte a kategória megjelölése):
1. Budapest Duna-parti látképe, a Budai Várne-

gyed (1987), az Andrássy út és történelmi kör-
nyezete (2002) – kulturális kategória

2. Hollókô ófalu és táji környezete (1987) – kul-
turális kategória

3. Az Aggteleki-karszt és a Szlovák-karszt barlang-
jai (1995) – természeti kategória

4. Az ezeréves Pannonhalmai Bencés Fôapátság
és természeti környezete (1996) – kulturális
kategória

5. Hortobágyi Nemzeti Park – a Puszta (1999) 
– kulturális kategória (kultúrtáj)

6. Pécsi ókeresztény sírkamrák (2000) – kulturális
kategória

7. Fertô / Neusiedler See kultúrtáj (2001) – kultu-
rális kategória (kultúrtáj)

8. Tokaji történelmi borvidék (2002) – kulturális
kategória (kultúrtáj)

A magyar Várományosi Listán szereplô területek:
1. Tarnóc ôsélôhely – természeti kategória
2. A Komárom / Komarnoi erôdrendszer – kultu-

rális kategória
3. „Dunakanyar kultúrtáj” (munkacím) – kulturális

kategória (kultúrtáj)

4. A Rózsadombi termálkarszt területe (a buda-
pesti világörökségi helyszín kiegészítéseként
kerülhet felterjesztésre) – természeti kategória

5. Lechner Ödön és a magyar szecesszió – kultu-
rális kategória

6. A Tihanyi-félsziget, a Tapolcai-medence tanú-
hegyei és a Hévízi-tó – kulturális kategória
(kultúrtáj)

7. A római limes magyarországi szakasza – kultu-
rális kategória

8. Mezôhegyesi Állami Ménesbirtok – kulturális
kategória (kultúrtáj)

9. Tájház hálózat Magyarországon – kulturális
kategória

10. A Kárpát-medence észak-keleti részének fa-
templomai – kulturális kategória

Az 1999-tôl 2003-ig mûködô Nemzeti Örökség
Program támogatási rendszere jól szolgálta a ré-
gészeti és mûemléki örökség, illetve a világörök-
ségi helyszínek megóvását és fenntartható hasz-
nosítását, elôsegítette a városi és vidéki környe-
zet minôségének a javítását a kulturális örökségi
érték megújításával. A NÖP több kategóriában
hirdetett meg pályázatokat, így pl 1999-ben: 
1. Az épített örökség megóvása, felújítása
2. Épületkutatáson alapuló kiviteli tervek elké-

szíttetésének támogatása
3. Kastélyprogram
4. Történeti kertek, parkok, temetôk, síremlékek,

mûemlékeket tartalmazó emlékhelyek megó-
vása (múzeumi, könyvtári, levéltári területen)

5. Régészeti mûemlékek számbavétele, feltárása
és kutatási eredményeinek közzététele

6. Szellemi Örökség Program
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2000-2003-ben:
1. Az épített örökség megóvása, felújítása
2. Mûemléki helyreállítást megelôzô kutatás tá-

mogatása
3. Régészeti lelôhelyek feltárása, állagmegóvása

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium és
a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma
2003-ban kötött megállapodást, amelyben a kör-
nyezetkultúra közös alakítása érdekében a megin-
duló együttmûködés számára a következô fôbb
területeket nevezte meg: tájvédelem, Országos
Környezeti Kármentesítési Program (2003-ban
indult az OKKP NKÖM Alprogram és 2004-ben
folytatódott), szakképzés, együttmûködési lehe-
tôségek az öko- és a kulturális turizmus, Vásárhe-
lyi-terv, környezeti nevelés, regionális és kistérségi
fejlesztés, természettudományi és mûszaki muze-
ológia, világörökség helyszínek gondozása, „zöld
média” támogatása.

A kulturális ágazat hagyományos 
együttmûködési területei a környezet- 
és természetvédelmi ágazattal 

Amint a fentebbi fejezetekben láttuk, a fenntart-
ható fejlôdésben leginkább érintett környezet- és
természetvédelem, illetve a kultúra világa oly-
mértékben összefonódik egymással, hogy azokat
legfeljebb csak a közigazgatási logika tudja egy-
mástól különválasztani. Az együttmûködés azon-
ban nemcsak hogy kívánatos, de a hatékonyság
érdekében egyenesen kötelezô. A két szakterület
régi kapcsolatokra tekint vissza, az együttmûkö-
dés megjelenik a Nemzeti Környezetvédelmi
Program (NKP-I. 1997-2002, NKP-II 2003-2008)
tematikus akcióprogramjaiban is. Közös tevé-
kenységeink sorából megemlítünk néhányat:
– földtani és felszínalaktani értékek (barlan-

gok, kunhalmok, földvárak) védelme;
– települési és épített környezet (mûemlék) mi-

nôségének fejlesztése;
– biológiai sokféleség,  állatvédelem (pl. állat- és

növénykertek);

– turizmus fenntartható fejlesztése (pl. az öko-
és a kulturális turizmus kapcsolatának határte-
rületei és szinergikus lehetôségei);

– környezettudatosság növelése;
– világörökség egyezmény végrehajtása;
– környezet- és természetvédelmi kommuniká-

ció fejlesztése („zöld média” támogatása);
– szemléletformálás, környezeti mûvelôdés

zárttéri és szabadtéri helyszíneinek és program-
jainak fejlesztése;

– építészeti és mûemléki értékek védelme, ál-
lagmegóvása (történelmi településrészek re-
konstrukciója);

– falusi turizmus fejlesztése (hagyományos kéz-
mûipari tevékenységek);

– Országos Környezeti Kármentesítési Prog-
ram (NKÖM Alprogram);

– Természetvédelmi ôrszolgálat kulturális örök-
ségvédelmi feladatokkal való bôvítésének elô-
készítése (védett természeti területeken talál-
ható régészeti értékek ellenôrzése Kulturális
Örökségvédelmi Hivatal és a Természetvédel-
mi Hivatal együttmûködésében).
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A kulturális ágazat és a környezet- és természet-
védelem között szükséges az együttmûködés bô-
vítése. A meglévô kapcsolatokat az alábbi terüle-
teken lehet fejleszteni (és amelyek bôvülésére le-
het számítani a kulturális és a természet- környe-
zetvédelmi szakmai területek együttmûködése
során):  
– tájvédelem (Európai Táj Egyezmény hazai be-

vezetését követôen);
– ökoturizmus koncepciójának készítése során

az „zöldturizmust” kiegészítô kulturális turiz-
mus (pl. tájházak, tájmúzeumok, népi kismes-
terségek, népmûvészeti alkotóházak) szerepé-
nek erôsítése;

– kulturális turisztikai kínálat és vonzerôfejlesz-
tés esetében a kapcsolódó természeti, ökológiai
értékek tudatosabb bekapcsolása, hasznosítása;

– természetvédelmi ôrszolgálat kulturális örök-
ségvédelmi tevékenységének kialakítása;

– erdei iskola, környezet- és természetvédelmi
oktatóközpontok programjaiban való részvétel
szélesítése;

– környezetgazdálkodási és környezetfejlesztési
projektekben a közösségfejlesztés szempontjai-
nak érvényre juttatása (fenntartható környezet
fenntartható közösségek által), ennek egyik lé-
nyeges eleme a helyi és táji értéktudat kialakítása
és fejlesztése, amelyhez többek között segítséget
tudnak nyújtani levéltári és könyvtári szakterüle-
tek által gondozott honismereti és helytörténeti
(pl. földrajzi helynév) kutatások eredményei;

– a városi és vidéki környezetminôség javítása
során a környezetesztétikai szempont beveze-
tése (településkarakter megóvása a tradicioná-
lis építészeti értékek megújításával);

– „ex lege” (törvény erejénél fogva) védett terüle-
tek (pl. lápok, források, szikes tavak) kulturális
szempontú értékelése;

– természet- és környezetvédelmi információs
rendszerek kapcsolatának megteremtése a kul-
turális, kulturális örökségvédelmi információs
rendszerekkel, különös tekintettel a szinergi-
kus hatásokra;

– kulturális potenciál (súlyozott kulturális érték-
leltárként felfogva), amelyben az egyes kulturá-
lis (közmûvelôdési, könyvtári és múzeumi,
könyvszakmai, audiovizuális, alkotómûvészet
stb.) területek jelenléte és súlya mutatható be
települési és térségi szinten;

– kultúra és fenntartható társadalom mutató-
számainak (környezetkultúra indikátorok) ki-
dolgozása, amely az értékelés és a monitoring
elengedhetetlen eszköze.
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5. Hogyan tovább?
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6. Magyarországi régiók14 táji változatossága
a természeti tájak rendszertani felosztása, valamint néprajzi tájak 

és csoportok szerint 15

Táji örökség
nagytáj, középtáj, kistájcsoport, kistáj

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ

Alföld
Felsô-Tisza-vidék

Tisza-Bodrog köze
Bodrogköz, Rétköz

Észak-alföldi-hordalékkúpsíkság
Tápió-Galga-Zagyva-vidék

Hatvani-sík

Gyöngyös-Heves vidéke,  Gyöngyösi-sík, Hevesi-sík
Borsod-Zempléni-síkvidék

Borsodi-Mezôség, Sajó-Hernád-sík, Harangod

Észak-magyarországi-középhegység
Börzsöny (Nógrád megyei része)

Központi-Börzsöny, Börzsönyi kismedencék, Börzsönyi-peremhegység

Cserhát
Nyugati-Cserhát

Kosdi-dombság, Nézsa-Csôvári-dombság, Keleti-Cserhát, 
Központi-Cserhát, Galga-völgy, Ecskendi-fennsík, Cserhátalja

Északi-Cserhát
Terényi-dombság, Széchenyi-dombság

Karancsság
Karancs,  Litke-Etesi-dombság

Mátra-vidék
Központi-Mátra

Magas-Mátra, Nyugati-Mátra, Déli-Mátra, Mátraalja, Nyugati-Mátraalja,
Keleti-Mátraalja, Mátra lába, Parád-Recski-medence

Bükk-vidék
Központi-Bükk

Bükk-fennsík, Északi-Bükk, Déli-Bükk, Bükkalja, Tárkányi-medence,
Egri-Bükkalja, Miskolci-Bükkalja

Bükk lába
Tardonai-dombság, Upponyi-hegység

Néprajzi örökség
néprajzi tájak 
és csoportok

Bodrogköz

Hegyalja

Hegyköz

Harangod

Taktaköz

Cserehát

Galyaság

Gömör

Mátraalja

Medvesalja

Karancsalja

Ipoly mente

(felsô szakasza)

14. Tervezési-statisztikai régió (NUTS-II)
15. Magyarország atlasza, Cartographia. Bp., 1999. alapján összeállította Fésû József György.



30

Táji örökség
nagytáj, középtáj, kistájcsoport, kistáj

Aggtelek-Rudabányai-hegyvidék
Aggteleki-karszt

Aggteleki-hegység, Alsó-hegy

Rudabánya-Szalonnai-hegység
Rudabányai-hegység, Szalonnai-hegység, Bódva-völgy, Tornai-dombság

Tokaj-Zempléni-hegyvidék
Zempléni-hegység

Központi-Zemplén, Abaúj-Hegyalja

Tokaj-hegyalja
Tokaji-hegy, Szerencsi-dombság, Hegyalja

Hegyköz
Hegyközi-dombság, Vitányi-rögök

Észak-magyarországi-medencék
Ipoly-völgy és Nógrádi-medence

Középsô-Ipoly-völgy, Nógrádi-medence

Felsô-Zagyva-Tarna-közi-dombság
Zagyva-völgy, Medves-sík, Felsô-tarnai-dombság, Tarna-völgy

Gömöri-Hevesi-dombság
Ózd-Egercsehi-medence, Pétervásári-dombság

Borsodi-dombság
Sajó-völgy, Putnoki-dombság

Cserehát
Szendrôi-rögvidék, Rakacai-völgymedence, Keleti-Cserehát, 
Nyugati-Cserehát

Hernád-völgymedence
Hernád-völgy,  Szerencsköz

KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ

Alföld
Duna menti síkság (Pest megyei része)

Pesti-síkság
Vác-Pesti-Duna-völgy, Pesti hordalékkúpsíkság

Csepel-Mohácsi-síkság
Csepeli-sík

Duna-Tisza közi síkvidék
Gerje-Perje-sík, Pilis-Alpári-homokhát, Észak-alföldi-hordalékkúpsíkság

Tápió-Galga-Zagyva-vidék
Hatvani-sík, Tápió-vidék

Néprajzi örökség
néprajzi tájak 
és csoportok

PALÓCOK

MATYÓK

BARKÓK

Ipoly mente

(alsó szakasza)

Galga mente

Tápió-vidék
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Táji örökség
nagytáj, középtáj, kistájcsoport, kistáj

Néprajzi örökség
néprajzi tájak 
és csoportok

HUNTYIAK és

PALÓCOK

peremvidéke

Szamoshát

Szamosköz

Rétköz

Tiszahát

Erdôhát

Nyírség

Hajdúság

Hortobágy

Nagykunság

Dunántúli-középhegység
Dunazug-hegyvidék (Pest megyei része)

Bicske-Zsámbéki-medence (Pest megyei része)
Zsámbéki-medence

Budai-hegység
Budai-hegyek, Tétényi-fennsík, Budaörsi- és Budakeszi-medence

Pilis-hegység
Pilisi-hegyek, Pilisi-medencék

Észak-magyarországi-középhegység
Visegrádi-hegység (Pest megyei része)

Visegrádi-Dunakanyar, Visegrádi-hegység

Börzsöny (Pest megyei része)
Központi-Börzsöny, Börzsönyi-kismedencék, Börzsönyi-peremhegység

Észak-magyarországi-medencék
Alsó-Ipoly-völgy

Cserhát-vidék
Nyugat-Cserhát

Nézsa-Csôvári-dombság

Keleti-Cserhát
Galga-völgy

Gödöllô-Monori-dombság
Gödöllôi-dombság,  Monor-Irsai-dombság

ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ

Alföld
Felsô-Tisza-vidék

Bereg-Szatmári-síkság
Beregi-sík, Szatmári-sík

Közép-Tisza-vidék
Közép-tiszai-ártér

Borsodi-ártér, Hevesi-ártér

Hortobágy
Nyírség

Löszös-Nyírség

Nyírségi-homokvidék
Közép-Nyírség, Északkelet-Nyírség, Délkelet-Nyírség, Dél-Nyírség

Hajdúság
Hajdúhát, Dél-Hajdúság
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Táji örökség
nagytáj, középtáj, kistájcsoport, kistáj

Néprajzi örökség
néprajzi tájak 
és csoportok

HAJDÚK

JÁSZOK

KUNOK

Kiskunság

Solt

Békés

Viharsarok

KUNOK

Belsô-Somogy

Külsô-Somogy

Zselic

Sárköz

Berettyó-Körös-vidék
Berettyó-vidék

Nagy-Sárrét, Berettyó-Kálló köze, Érmellék löszös hát

Körös-vidék
Bihari-sík (Kiskalota), Kis-Sárrét

DÉL-ALFÖLDI RÉGIÓ

Alföld
Duna menti síkság (Bács-Kiskun megyei része)

Csepel-Mohácsi-síkság
Solti-sík, Kalocsai-Sárköz, Mohácsi-sziget

Duna-Tisza közi síkság
Pilis-Alpári-homokhát, Kiskunsági-homokhát, Bugaci-homokhát, 
Dorozsma-Majsai-homokhát, Kiskunsági löszös hát

Bácskai-síkvidék
Illancs, Bácskai löszös síkság

Alsó-Tisza-vidék
Maros-szög, Dél-Tisza-völgy

Berettyó-Körös-vidék
Berettyó-vidék

Dévaványai-sík, Nagy-Sárrét

Körös-vidék
Kis-Sárrét, Körös menti sík

Körös-Maros köze
Békés-Csanádi-hát

Csanádi-hát, Békési-hát

Békés-Csongrádi-sík
Békési-sík, Csongrádi-sík, Körös-szög

DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ

Alföld
Duna menti síkság (Tolna és Baranya megyei része)

Csepel-Mohácsi síkság 
Tolnai-Sárköz, Mohácsi-sziget, Mohácsi teraszos sík

Mezôföld
Duna-Sárvíz köze

Dél-Mezôföld

Nyugat-Mezôföld
Sió-völgy

Dráva menti síkság
Dráva-sík, Fekete-víz síkja, Nyárád-Harkányi-sík
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Táji örökség
nagytáj, középtáj, kistájcsoport, kistáj

Néprajzi örökség
néprajzi tájak 
és csoportok

Ormánság

Mecsekalja

Drávaszög

Vízmente

Hegyhát

Bakony

Bakonyalja

Bársonyos

Sokoróalja

Mezôföld

Balaton-felvidék

Vértesalja

Dunántúli-dombság
Balatoni-medence (Somogy megyei része)

Kis-Balaton-medence, Nagy-berek, Somogyi parti sík, Balaton

Külsô-Somogy
Nyugat-Külsô-Somogy, Kelet-Külsô-Somogy, Dél-Külsô-Somogy

Belsô-Somogy
Marcali-hát, Kelet-Belsô-Somogy ,Nyugat-Belsô-Somogy, Közép-Dráva-völgy

Mecsek és Tolna-Baranyai-dombság
Mecsek-vidék

Mecsek-hegység, Baranyai-hegyhát

Tolnai-dombság
Völgység, Tolnai-hegyhát, Szekszárdi-dombság

Baranyai-dombság
Pécsi-síkság

Zselic
Geresdi-dombság, Villányi-hegység, Bél-Baranyai-dombság, 
Észak-Zselic, Dél-Zselic

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ

Kisalföld
Komárom-Esztergomi-síkság (Komárom-Esztergom megyei része)

Gyôr-Tatai-teraszvidék, Igmánd-Kisbéri-medence, Almás-Táti-Duna-völgy

Dunántúli-dombság 
Balatoni-medence (Veszprém megyei része)

Balaton, Balatoni-riviéra, Tapolcai-medence

Dunántúli-Középhegység
Dunazug-hegyvidék

Gerecse-vidék
Nyugati-Gerecse, Központi-Gerecse, Keleti-Gerecse, Gerecsei-kismedencék

Bicske-Zsámbéki-medence (Fejér és Komárom-Esztergom megyei része)
Zsámbéki-medence

Pilis-hegység (Komárom-Esztergom megyei része)
Pilisi-hegyek, Pilisi-medencék

Észak-Magyarországi-Középhegység
Visegrádi-hegység (Komárom-Esztergom megyei része)

Visegrádi-Dunakanyar, Visegrádi-hegység
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Táji örökség
nagytáj, középtáj, kistájcsoport, kistáj

Néprajzi örökség
néprajzi tájak 
és csoportok

Hanság

Szigetköz

Kisalföld

Rábaköz

Kapuvár

Sokoróalja

Hegyhát

Kemenesalja

Ôrség

Vend-vidék

Göcsej

Hetés

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ

Kisalföld
Gyôri-medence

Szigetköz-Mosoni-síkság
Szigetköz, Mosoni-sík 

Fertô-Hanság-medence
Fertô-medence, Hanság

Rábaköz 
Kapuvári-sík, Csornai-sík

Marcal-medence
Marcal-völgy, Kemenesalja, Pápa-Devecseri-sík

Komárom-Esztergomi-síkság (Gyôr-Moson-Sopron megyei része)
Gyôr-Tatai-teraszvidék, Igmánd-Kisbéri-medence

Nyugat-magyarországi peremvidék
Alpokalja

Soproni-hegység
Soproni-hegység, Fertô-melléki-dombság, Soproni-medence

Kôszegi-hegység-Vas-hegy
Kôszegi-hegység, Kôszeg-Hegyalja, Vas-hegy, Pinka-sík

Felsô-Ôrség-Vasi-Hegyhát
Felsô-Ôrség, Vasi-Hegyhát

Vas-Soproni-síkság
Ikva-sík, Répce-sík, Gyöngyös-sík, Rábai teraszos sík, Rába-völgy

Kemeneshát
Felsô-Kemeneshát, Alsó-Kemeneshát

Zalai-dombvidék
Nyugat-Zalai-dombság

Felsô-Zala-völgy, Kerka-vidék (Hetés), Közép-Zalai-dombság (Göcsej)

Kelet-Zalai-dombság
Egerszeg-Letenyei-dombság, Proncipális-völgy, Zalaapáti-hát, 
Alsó-Zala-völgy, Zalavári-hát

Mura balparti sík

Dunántúli-dombság
Balatoni-medence (Zala megyei része)

Balaton, Kis-Balaton-medence, Keszthelyi-riviéra,

Dunántúli-középhegység
Bakony (Gyôr-Moson-Sopron megyei része)

Bakonyalja 
Pannonhalmi-dombság
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7. Honlap-gyûjtemény

Európai, nemzetközi web-helyek

Kormányzati linkek

Európai Unió: www.eu.int/scadplus/leg/en/s15001.htm

Nem-kormányzati linkek

Green Books (brit független kiadó): www.greenbooks.co.uk
Greenpeace (nemzetközi szervezet amszterdami székhellyel): www.greenpeace.org
Lead International (nemzetközi szervezet londoni székhellyel): www.lead.org
Schumacher College (UK): www.schumachercollege.org
Balaton Groups – The International Network of Resource Information Centern (Titkárság: Plainfield,
USA): www.unh.edu/ipssr/Balaton.html
Wordlwatch Institut (Washington, USA): www.worldwatch.org
Word Wildlife Fund (nemzetközi szervezet svájci székhellyel): www.wwf.org

Magyar honlapok

Kormányzati és országos jelentôségû linkek

MTA Ökológiai és Botanikai Kutató Intézet (Vácrátót): www.botanika.hu
Fenntartható Fejlôdés Bizottság 
(Titkársági feladatokat a KvVM Fenntartható Fejlôdés Önálló Osztálya látja el): www.ff3.hu
Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium: www.fvm.hu
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal: www.koh.hu
Környezeti Nevelési és Kommunikációs Központ (OM): www.konkomp.hu
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium: www.kvvm.hu
Magyar Tudományos Akadémia: www.mta.hu
Kultúra az Interneten Alapítvány: www.museum.hu
Nemzeti Kulturális Alapprogram: www.nka.hu
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma: www.nkom.hu
Oktatási Minisztérium: www.om.hu
Országos Közoktatási Intézet Program és Tantervfejlesztési Központ: www.okoiskola.hu
Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaság: www.vati.hu
Világörökség Magyar Nemzeti Bizottsága: www.vilagorokseg.hu
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Intézményi és nem-kormányzati linkek

Ars Topia Alapítvány: www.arstopia.hu
Bocs Alapítvány (Székesfehérvár): www.bocs.hu
Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlôdésért Alapítvány (Miskolc): www.ecolinst.hu
Élet és Tudomány – ismeretterjesztô hetilap: www.eletestudomany.hu
Egyetemes Létezés Természetvédelmi Egyesület: www.etk.hu
Független Ökológiai Központ: www.foek.hu
Göncöl Alapítvány / Göncöl Szövetség: www.goncol.hu
Környezetvédelmi Újságírók Társasága – közhasznú egyesület: www.greenfo.hu
Greenpeace Magyarországi Szervezete: www.greenpeace.hu
Gyûrûfû Egyesület (Gyûrûfû): www.gyurufu.hu
Hulladék Munkaszövetség – közhasznú szervezet: www.humusz.hu
Ipoly Unió Környezetvédelmi és Kulturális Egyesület (Balassagyarmat): www.ipolyunio.hu
Kulturális Innovációs Alapítvány: www.kia.hu
Környezet- és Természetvédelmi Oktatóközpontok Országos Szövetsége: www.kokosz.hu
Körlánc Országos Egyesület a Környezeti nevelésért: www.korlanc.ngo.hu
Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózata  (KÖTHÁLÓ) – társadalmi szervezetek szövetsége (Veszprém):
www.kothalo.hu
Levegô Munkacsoport Országos Környezetvédô Szövetség: www.levego.hu
Magyar Környezeti Nevelési Egyesület: www.mkne.hu
Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület: www.mme.hu
Magyar Természetvédôk Szövetsége: www.mtvsz.hu
Magyar Természettudományi Múzeum: www.nhmus.hu
Nyugat-Magyarországi Egyetem (Sopron): www.nyme.hu
Ökoszolgálat Alapítvány Környezetvédelmi Tanácsadó Szolgálat: www.okoszolgalat.hu
Ökotáj – A Zöld Hálózat lapja (Kiadja a Kulturális Innovációs Alapítvány): www.okotaj.hu
Ökotárs Alapítvány: www.okotars.hu
Somogy Természetvédelmi Szervezet (Somogyfajsz): www.stvsz.hu
Budapesti Corvinus Egyetem (BCE) Tájépítészeti Kar Tájtervezési és Területfejlesztési Tanszék:
www.taj.kee.hu
Tisza Klub Környezet és természetvédô társadalmi szervezet (Szolnok): www.tiszaklub.hu
Tudatos Vásárlók Egyesülete: www.tudatosvasarlo.hu
Védegylet – nem formális szervezôdés: www.vedegylet.hu
WWF Magyarország – kiemelkedôen közhasznú egyesület: www.wwf.hu
Magyar Állatkertek Szövetsége: www.zoo.hu
Zöld Pók Alapítvány (Alapítók az Egyetemes Létezés Természetvédô Egyesület, Energia Klub, Göncöl
Alapítvány): www.zpok.hu
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