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Példaadó település: Zebegény 

 2013: Virágos Magyarországért  

 Környezetszépítő  verseny 

 község kategória 1. helyeze! 

2014: Entente Florale Europe 

ezüst érem 

Célkitűzés: 

Szakmai segítséget nyújtani települések számára egy sikeres versenyrészvétel-

ben hosszútávra szóló településfejlesztési projektekkel, tájépítésze$ szempontú 

vizsgálatok és elemzések segítségével Ipolytölgyes példáján keresztül. 

Virágos Magyarországért Környezetszépí-

tő Verseny bírála# szempontjai: 

 

· a település gondozo!sága, $sztasága, 

egységes képe 

· zöldfelüle$ programja, fejlődése 

· közösségi részvétel, a lakosság és civil 

szervezetek bevonása 

· a település turisz$kai jelentősége és 

felkészültsége, látogató- és vendégba-

rát szemlélete 

· az önkormányzat erőfeszítése, fenntar-

tó szerepe és stratégiai gondolkodása 

· nevelési-oktatási intézmények környe-

ze!udatos programja és eredmé-

nyei 

· korszerű hulladékgazdálkodás és meg-

újuló energia felhasználása 

Mintatelepülés: Ipolytölgyes 

 a versenyen még nem ve! rész 

 

igény: versenyrészvételre és  

tájépítésze$ fejlesztésekre 

Módszer: 1. Tájvizsgálat 

Lehatárolás 

Térségi kapcsolatok 

Tájszerkezet 

Véde!ségek, korlátozások 

Módszer: 2. Zöldfelüle# rendszer  elemzése 

formai megjelenés szerint:  felüle$ vagy vonalas 
2. elsődleges funkció szerint:  kondicionáló, védelmi célú területek 
3. másodlagos funkció szerint: közpark, közkert, fásíto! köztér,  

közjólé$ erdő, zöldfelüle$ intézmény, jelentős zöldfelüle!el rendelkező 

intézmények,  sétány, ú!ásítások, út men" zöldsávok, vízfolyások, felszí-

ni vizek men" zöldsávok 

Módszer: 3. Zöldfelüle# elemek állapotminősítése 

Kiváló állapotú  
(0 db) 
Jó állapotú  
(9 db) 
Elfogadható  
állapotú (10 db) 
Beavatkozást 

igénylő állapotú 

(12 db) 

Módszer: 4. Tájkarakter és tájiden#tás vizsgálat 

· Látványkapcsolatok, beépíte!ség, helyi értékek, népi jellegzetes-

ségek, egyedi tájértékek 

· Érzelmi kötődés a település, a táj egyes részleteihez 

Módszer: 5. Közösségi felhasználási igény szerin# besorolás 

A: Közösségi igényeket kielégítő zöldfelüle# elemek    (17 db) 
A1. Lakossági igényeknek megfelelő területek    (2 db) 
A2. Turisz$kai szerepet betöltő területek       (4 db) 
A3. Vegyes közösségi jelentőségű területek (A1+A2)    (11 db) 
B: Környeze# nevelést szolgáló zöldfelüle# elemek    (1 db) 
C: Fenntartható gazdaságot biztosító zöldfelüle# elemek   (2 db) 
D: Közösségi felhasználásra nem igényelt zöldfelüle# elemek    (11 db) 

Javaslat: 

Javasla!étel minden egyes zöldfelüle$ elemre álla-

po&elmérési minősítésüknek megfelelően 

Kiemelten fejlesztendő területek: 
1. Művelődési ház és zöldfelületei—buszmegálló 
parkolója által lefede! területek 

2. Kossuth és Rákóczy utca és kertjei 
3. Szent Erzsébet O!hon—egytantermes iskola—
Szentlélek templom kertje által közre zárt terület 
4. Ipoly partja 

5. Egyed– és Cserge-malmok területei 
6. Pincesor 

7. Temetőhöz tartozó területek 

8. Szent Márton templom romjai 

 

Hosszútávú fejlesztések-

re te! javaslatok 

 

 

Versenyútvonal 

 

 

ZÖLDÚT 

Módszertan: 

 

1. Tájvizsgálat 

2. Zöldfelüle$ rendszer 

elemzése 

3. Zöldfelüle$ elemek 

állapotminősítése 

4. Tájkarakter és tájiden-

$tás vizsgálat 

5. Közösségi felhasználási 

igény szerin$ besoro-

lás 
B: beavatkozást igénylő 

terület 

 

E/D: elfogadható állapotú 

terület 

J: jó állapotú terület 


