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1. Bevezetés 

Senkinek sem közömbös, hogy az a táj, ahol az életét tölti, szép, esztétikus megjelenésű – tehát jó benne élni, 

öröm ránézni, vagy lepusztult, elhanyagolt, rendezetlen.  Az ember megjelenése előtt, illetve talán még a 

népességrobbanás és az ipari forradalom időszakát megelőzően is Földünk tájai kvázi természetes, a természet 

által kialakított képet adtak és ez a kép – a dolog természetéből adódóan – esztétikus volt. Időnként adódhattak 

kivételek – hegyomlás, vulkáni kitörés okozta rombolás, természetes eredetű erdőtűz utáni állapot stb., de 

ezektől eltekintve a tájléptékű tervezés igénye a közelmúltig nem merült fel. Minél jobban nőtt a népesség, 

minél inkább terjeszkedett az emberi társadalom és annak létesítményei, annál inkább felmerült az a kérdés, 

hogy ne csak az épületeket, a gyárakat, egyedi létesítményeket tervezzük meg, hanem az őket körülvevő 

nagyobb területi egységet is, tehát magát a tájat és az egyedi vagy csoportos létesítmények tágabb környezetét 

is. 

Az is nyilvánvaló, hogy az emberi tevékenység kezdetét jelentő mezőgazdaság, amely hozzávetőlegesen 10–

11000 évvel ezelőtt bontakozott ki, sokkal inkább természet közeli tevékenység volt, mint például az ipari 

létesítmények, vagy a városok, tehát a tervezés gondolata a mezőgazdaság szempontjából legfeljebb úgy merült 

fel, hogy valamely terület milyen célra használható a legjobban, erdőként, szőlőként vagy szántóként. 

Napjaink tájtervezésének eredete azért mégis a régmúltban gyökerezik. Gondoljunk például az ókori 

Mezopotámia öntöző rendszereire, vagy az inka birodalomra, amely igazi tájtervezés eredményeként valósultak 
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meg. Az inkák utakat építettek, teraszos földművelést folytattak, minden talpalatnyi földet tervszerűen 

hasznosítottak. A tájtervezés történetére később még visszatérünk, itt csak arra szeretnénk utalni, hogy azért e 

korszerű tudomány és műszaki gyakorlat jelentős múltra tekint vissza. 

Az alábbiakban meghatározzuk a táj- és környezettervezés célját és feladatait, elhelyezzük a táj- és 

környezettervezést a tájtudomány gyakorlati alkalmazásai között, ennek során röviden áttekintjük az 

alkalmazásokat. Felelevenítjük a tájfogalmat és elemezzük a tervezés lehetőségeit. 

A jegyzetben a képeket is az ábrák közé soroltuk, így ne lepődjék meg az olvasó, ha az ábrák többsége egy-egy 

fényképfelvétel, amely az adott kérdést illusztrálja. 

2. 1.   A táj- és környezettervezés célja és feladatai 

Az ember, pontosabban az emberi társadalom tehát a tájban él, amint erre a bevezetésben is utaltunk. A táj, 

illetve a körülöttünk elterülő környezet tehát döntő módon meghatározza életünk minőségét. Mindig tervezés 

eredményeként jött létre a táj és a környezet? Természetesen nem, bár – amint erre a történeti áttekintés során ki 

fogunk térni – tudatos tervezés nagyon régóta folyik. A tervezett, ésszerűen kialakított, esztétikus és 

egészségesnek mondható tájnál aligha tudunk fontosabb dolgot elképzelni, hiszen az ember jólétét, jó közérzetét 

alapvetően az a közeg határozza meg, amelyben él, lakik és tevékenykedik. Napjainkban egyre több az 

egymáshoz igen hasonló, globalizált, tervezett táj (1. ábra) 

 

1. ábra A világon egyre több a globalizált városkép, tájkép. Bangkok, Chao Phraya folyó parti felhőkarcolók. (A 

szerző felvétele)  
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A táj akkor tervezhető igazán, ha erre a körülmények adottak, tehát megvan az a jogi feltételrendszer, amely ezt 

lehetővé teszi, valamint felmerül a táj (újra) tervezése iránti igény. Gyakoribb az az eset, amikor a tájat csupán 

rendezni kívánjuk, de természetesen ehhez is szükséges az említett feltételek megléte. 

Mivel a tervezés és rendezés a táj és környezet fogalmaihoz kapcsolódik, az alábbiakban ezeket röviden 

meghatározzuk. 

2.1. 1.1.A táj- és környezetfogalom értelmezése 

Mindkét fogalmat a mindennapi életben is lépten-nyomon használjuk, nem mindig helyesen. Ma a 

környezetfogalom kezdi kiszorítani, helyettesíteni a tájfogalmat. Nem bocsátkozunk elméleti fejtegetésbe, 

csupán a leglényegesebb jellemvonásokra igyekszünk rámutatni. 

Nyilvánvaló, hogy mind a táj, mind a környezet komplex rendszerek, amelyek ökoszisztémaként foghatók fel. 

Olyan rendszerekről van tehát szó, amelyek biotikus (az embert is beleértve) és abiotikus elemekből épülnek fel. 

E meghatározásból következik, hogy a táj mint ökoszisztéma elemei közt az ember és annak tevékenysége is 

szerepel. A táj fogalom tudománytörténeti fejlődése azonban azt mutatja, hogy kezdetben természettörténeti 

kategóriaként értelmezték, és csak későbbiekben merült fel a kultúrtáj fogalom bevezetésének szükségessége. 

Ha tervezésről beszélünk, nyilvánvaló, hogy az emberi társadalom szerepe kiemelkedően fontos és alapvetően a 

kultúrtájról, az ember által alakított, illetve alakítandó tájról van szó, amelyet nevezhetünk antropogén tájnak is. 

A táj tehát az élettelen (abiotikus) és az élő (biotikus) tájalkotó tényezők, valamint az emberi társadalom 

tevékenységének eredményeként létrejött sajátos területi egység, amint azt az alábbi klasszikus definícióban is 

olvashatjuk. 

Bulla meghatározása szerint (Bulla–Mendöl, 1947) „minden táj a tájalkotó tényezőknek (szerkezetnek, 

domborzatnak, éghajlatnak, a hidrológiai hálózatnak és az ember tájalakító, kultúrateremtő tevékenységének) a 

természetes együttese, szintézise. Földrajzi területegység, amelyhez hasonló van a Földön, de teljesen azonos 

soha. Tehát minden táj individuum, egyéniség”. (Bulla szerint azonban a táj természettörténeti kategória 

maradt.) 

  

Az 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről a tájat a következőképpen definiálja: „A táj a földfelszín 

térben lehatárolható, jellegzetes felépítésű és sajátosságú része, a rá jellemző természeti értékekkel és természeti 

rendszerekkel, valamint az emberi kultúra jellegzetességeivel együtt, ahol kölcsönhatásban találhatók a 

természeti erők és a mesterséges (ember által létrehozott) környezeti elemek.” 

A táj és környezet közti különbség egyrészt kapcsolatrendszerükben, másrészt területi elhatárolásukban 

nyilvánul meg. Marosi (1980) szerint „a környezetfogalom minden esetben feltételezettséget fejez ki és 

viszonylatot tételez fel, mégpedig birtok egy olyan viszonyban, amelyben a birtokos valamilyen élő, aktív 

szervezet”. Eszerint környezete tehát csak egy élőlénynek lehet, különös tekintettel az emberre. Mi úgy véljük, 

hogy egy élettelen tényezőnek, egy objektumnak, pl. egy atomerőműnek is van környezete. 

A tervezés szempontjából a két fogalom közötti egyezés, a közös vonások a fontosak. Mind a táj, mind pedig a 

környezet négydimenziós térkategória és amint említettük, ökoszisztémaként felfogható komplex rendszer. 

A tájak a földrajztudományban jól elhatárolható területi egységek (pl. az Alföld mint nagytáj, a Duna-Tisza közi 

síkvidék mint középtáj, a Gerje-Perje sík mint kistáj). A tájtervezés nem a tudományosan definiált tájak 

tervezését jelenti, amint erre az alábbiakban visszatérünk. 

Összefoglalásként elmondhatjuk, hogy ha a tervezésről van szó, akkor a táj és környezet fogalmai nagyon közel 

állnak egymáshoz, nincs szükség a fenti elvi eszmefuttatás érvényesítésére. A táj és a környezet a tervezés 

szempontjából valamilyen területi egységet jelentenek, amelyre vonatkozóan a tervezési feladatot végre kell 

hajtani. 

2.2. 1.2A táj- és környezettervezés feladatköre 

A fenti gondolatot folytatva tehát a táj- és környezettervezés valamilyen területi egységre vonatkozik. Ez lehet 

például egy kistáj. Kicsi annak a valószínűsége, hogy egy természetföldrajzi egység területi struktúráját kellene 

megtervezni. A tervezés sokkal inkább valamely közigazgatási egységre irányulhat, tehát egy község határa, egy 
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város, illetve annak egy kerülete, esetleg egy megye, vagy valamilyen szempontból kijelölt tervezési körzet 

lehet a célterület. Speciális, természeti tényezőkre épülő, de mégis közigazgatási egységnek minősülő tervezés a 

nemzeti parkok, tájvédelmi körzetek stb. térségére irányuló tervezési tevékenység. 

A környezettervezés pedig valamilyen objektum környezetének megtervezését jelenti. Ez lehet pl. egy védett 

terület környezete, egy védelem alatt álló erdőé, de lehet egy ipari létesítmény is. A környezettervezés 

központjában az adott objektum áll, a tervezés tehát az objektum környezetét érinti. Itt visszautalunk a fenti 

definíciókra, valamint a táj és a környezet közötti különbségekre, nevezetesesen arra, hogy környezete csak 

valaminek lehet. A különbség tehát abban van, hogy a tájtervezés egy adott területi egység térszerkezetének 

általános szempontú átgondolásán alapul, míg a környezettervezés központjában egy speciális objektum áll. 

A 2. ábrán egy félig száraz – félig nedves területet mutatunk be annak illusztrálására, hogy bár a „környezet” 

kifejezést használjuk, valójában a táji adottságokra gondolunk. A „környezet” szó, különösen a „környezeti 

feltételek” vonatkozásában az angol „environment, environmental conditions” fordítása és átvétele. Az ábrán 

bemutatott terület vonatkozásában ez inkább a természetföldrajzi, táji adottságokra utal. 

 

2. ábra A félig száraz–félig nedves környezet tipikus megjelenése egy spanyolországi tájon: vörös színű agyagos 

üledékhalmaz, kopasz hegyek és fehér házak. Concha, Spanyolország. 

(A szerző felvétele) 

A fentiekből következik, hogy a tárgyalás során nem teszünk különbséget a táj és környezet mint területi 

egységek között, hiszen a különbség az adott feladatból adódik és nem feltétlenül a módszert érinti. Ha 

szükséges, úgy természetesen kitérünk arra is, ha egy adott objektum környezetének specifikus tervezési 

vonatkozásairól lenne szó. 

A táj és környezettervezés fogalmait tehát a következőkben szinonim értelemben használjuk és általában a 

tájtervezés kifejezést fogjuk használni. 

A tájtervezés igen szerteágazó tevékenység, a gyakorlat sok különböző feladatot kínál a tervezőknek, akik 

igyekeznek a szakterület ismeretében a feladatot legjobb tudásuk szerint, korszerű módszerekkel megoldani. A 

következő fejezetek valamennyien a tervezési feladatokat és lehetőségeket tárgyalják különböző szempontok 

szerint. 

A következő alfejezet tárgya a tájtervezés elhelyezése a tájtan gyakorlati alkalmazásai között. 



   

 5  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

2.3. 1.3A tájtan gyakorlati alkalmazásai 

A tájtervezés tehát a tájtan gyakorlati irányzatához tartozik. Fontos megemlíteni, hogy a tájtanban az alapkutatás 

és az alkalmazott kutatás egymással igen szoros kapcsolatban áll. A fő elv szerint a tájat úgy kell használni, 

hogy annak természetes voltát maximálisan megőrizzük, a természeti folyamatokba pedig legfeljebb minimális 

mértékben avatkozzunk bele. A táj teljesítőképességének, terhelhetőségének és hasznosításának elbírálása a 

földhasználat – tájhasználat optimalizálását, a területfejlesztésnek a fenntartható fejlődés elvei szerinti 

megvalósítását szolgálja. A fenntartható fejlődés, a racionális gazdálkodás, az erőforrás-védelem tehát a 

gyakorlati alkalmazások vezérgondolatai. 

A tájtan gyakorlati alkalmazásai valójában a tervezésben csúcsosodnak ki, tehát minden gyakorlati irányzat 

valamennyire a tervezést szolgálja. Így a gyakorlati alkalmazások célja lehet az erőforrások és a föld 

használatának hatékonyabb tervezése, a tájban lévő rejtett potenciálok feltárása, az erőforrás- és földhasználatra 

gyakorolt zavaró körülmények elkerülése, az erőforrások felhasználása következtében létrejövő folyamatok, 

továbbá a potenciális veszélyek felismerése. További cél a tervezési és döntési folyamatok racionalizálása, 

anyag- és időtakarékos megoldások keresése, a döntéshozatal tudományos megalapozása. 

A múlt század közepén merült fel világszerte az alkalmazott tájtan, illetve tájökológia iránti igény. Az orosz és a 

német iskolák esetében a kutatás gyújtópontjában a tájtervezés, a tájgondozás, a tájprognózis, ill. az ehhez 

kapcsolódó tájvédelem és természetvédelem áll. Ezt a célt a funkcionális vizsgálat módszerének alkalmazásával 

érik el. A franciák inkább az ökodinamikai térképezés irányzatát követték. Az angolszász irodalom talán még a 

franciánál is jobban egyszerűsít: tájértékelés helyett földértékelést, területértékelést végzett. 

A táj és környezet fogalmait az alkalmazásokban nem a tudományos definíciók szerint, hanem a kialakult 

szokások alapján használják. Van olyan alkalmazás, amelynél a táj és környezet fogalmak jelentése igazán 

különböző, ilyen pl. a környezetvédelem és a tájvédelem. Ugyanakkor vannak olyan irányzatok is, ahol e 

fogalmak értelme igen hasonló (tájértékelés-környezetértékelés, tájhasznosítás-környezethasznosítás stb.). 

Az alkalmazott tájtan múlt századi fő irányzata a környezetértékelés volt. A tájak komplex, funkcionális 

vizsgálatának gyakorlati jelentőségét ez a szemlélet a stabilitás feltárásában látja, amit a tájtervezés és a 

tájprognózis során tekintetbe kell venni. Pécsi–Somogyi–Jakucs (1972) Magyarország tájtipológiai térképének 

magyarázójában kiemelik, hogy az nemcsak a komplex regionális tájbeosztáshoz, hanem a földrajzi környezet 

optimális hasznosításához is jó alapot nyújt. Rámutatnak a tájtipológia és a regionális tervezés közötti 

kapcsolatra. Marosi–Szilárd (1963) a természetföldrajzi tájértékelés elvi-módszertani kérdéseit boncolja, 

Somogyi (1967) például egy konkrét terület tájértékelését adja. Ádám (1968) egy tájtípus (mezőgazdasági 

jellegű dombsági kistájak) értékelése kapcsán mutat rá a tájértékelés feladataira és módszertani problémáira; a 

táj természeti potenciáljának értékelésére pedig munkamódszert is ad. Későbbi munkáiban Ádám László az 

agrárgazdasági szempontú komplex természetföldrajzi tájértékelés konkrét példáját dolgozta ki. 

A múlt század második felében a tájökológia és a tájtan jelentősége rendkívül megnőtt, a tudomány 

művelésének súlypontja azonban Európából az Egyesült Államokba tevődött át. Az amerikai iskola viszonylag 

új, kialakulása egy gyakorlati célból Allerton Parkban rendezett workshop-hoz kötődik (Risser et al., 1984). Itt 

határozták meg a korszerű tájökológia tárgyát, kutatási területét és eszközeit is. Az európai iskolával ellentétben 

a hangsúly a természetes, közel természetes rendszereken van (pl. a nemzeti parkokon), továbbá az elméleti 

megközelítéseken, a modellezésen, beleértve a teljesen elvont modelleket is. 

A tájökológia az amerikai iskolában elsősorban a biológiához kötődik és nem a földrajzhoz: úgy tekintik, mint 

az ökológia résztudományát. Kibontakozásában nagy szerepet játszik az a tény, hogy a nagy léptékű környezeti 

problémák megoldásához szükség van a tájökológiai, tájtani szemléletre, a tájak és ökoszisztémák 

dinamikájának figyelemmel kísérésére, továbbá a térbeli mintázat és a folyamatok közötti összefüggések 

vizsgálatára. Az is egy fontos körülmény, hogy a múlt század nyolcvanas éveiben már rendelkezésre állt a 

korszerű számítógépes hardver és szoftver környezet, valamint beszerezhetők voltak a jó felbontású távérzékelt 

anyagok. 

Jelentős esemény az amerikai és a világ tájökológiai tudománytörténetében Forman és Gordon 1986-ban 

megjelent tájökológai könyve (Forman–Gordon, 1986), továbbá Naveh–Lieberman (1994) munkája az elméleti 

és alkalmazott tájökológiáról és végül Naveh (2000) műve a holisztikus szemléletű tájökológiáról. 

A tengerentúli tájökológia kezdetben, a múlt század nyolcvanas éveiben a tájbeli heterogenitás, a tájdinamika és 

a tájváltozás kérdéseivel foglalkozott és amint említettük, nem az emberi hatás állt érdeklődésének 

középpontjában. Az Association of Landscape Ecology (IALE) Executive Committee (IALE Mission, 1998) 
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meghatározása szerint a tájökológia a tájak térbeli variációinak tudománya különböző méretarányban, beleértve 

a tájak heterogenitásának biofizikai és társadalmi okait és következményeit. A IALE szerint a tájökológia azon 

kihívásokra kíván feleletet adni, amelyek a természeti erőforrások menedzsmentje, a tájtervezés, a tájépítészet és 

a tájvédelem, valamint a földhasználati politika követel. 

A tájtan alkalmazásairól szóló áttekintést itt megszakítjuk, további részletekbe nem megyünk. Még sokáig 

sorolhatnánk a hazai és nemzetközi irányzatokat, amelyek igen szerteágazók és az alkalmazások száma olyan 

nagy, hogy róluk teljes képet adni szinte lehetetlen volna. Éppen emiatt az alkalmazások csoportosítása is 

rendkívül nehéz. Tágabb értelemben nagyon sok mindent lehet tájökológiai alkalmazásnak tekinteni, a 

földhasznosítási tervezéstől kezdve, a legkülönbözőbb területi tervezési feladaton át az értékelési eljárásokig. 

Az alábbi, 3. ábra mutatja a legfontosabb alkalmazási területeket. 

 

 

2.4. 1.4A tájtan alkalmazása a tájtervezésben 

A tájtervezés nyilván nem nélkülözheti a tudományos, tájtani alapokat, tehát általánosságban véve azt 

mondhatjuk, hogy a tájtan valamely részlete mindig meg kell, hogy jelenjék a tervezési folyamatban. A 

klasszikus értelemben vett ökológia és tájökológia szempontjai a tervezés során rendkívül fontosak. Az 

ökológiai szempontoknak a tervezésben való fokozódó érvényre jutása az utóbbi néhány évtizedben rohamosan 

megnőtt. Az érvényesülés attól is függ, hogy milyen jellegű tervet készítünk. Az erdészeti és vízgazdálkodási, 

sőt bizonyos mértékig a mezőgazdasági és földhasznosítási tervezésben is régóta hirdetik az ökológiai 
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szempontok fontosságát és a fenntarthatóság, a fenntartható fejlődés biztosításának szükségességét. Úgy is 

mondhatjuk, hogy a természettel kapcsolatos tervezési irányzatokban eleve jelen van az ökológiai gondolat, míg 

az attól távol eső, pl. ipari, közlekedési tervezésben csak a közelmúltban merültek fel ilyen szempontok. 

Megemlítjük, hogy a tájtervezéshez szorosan kapcsolódik a földhasználat tervezése, amelyet a jegyzet 4. 

fejezete tárgyal. A tájtan és a tájtervezés kapcsolatáról tehát a 4. fejezetben is olvashatunk. A következő, 4. ábra 

a tájjal foglalkozó tudomány, a tájtan tájtervezésben betöltött szerepét mutatja. 
 

  

 

 

 

2.5. 1.5Tájértékelés 

A tájértékelést csak annyiban említjük, amennyiben a tervezéshez tartozik. A tájértékelés igen szerteágazó 

alkalmazási terület, amelyről egyebek között Lóczy (2002) ilyen tárgyú könyvében, valamint az e jegyzettel egy 

időben megjelenő „Táj- és környezettervezés” című elektronikus jegyzetben olvashatunk. A tájökológia 

alkalmazott irányzatának kialakulása fémjelzi azt az utat, amely a tájértékeléshez vezetett. A tájtervezés és a 

tájgondozás (l. 2. fejezet) előfeltétele tulajdonképpen a táj értékelése. 

Marosi–Szilárd (1963) fektették le a magyarországi természetföldrajzi tájértékelés elvi- módszertani alapjait. A 

szerzők a tájértékelést a tájtan alkalmazott ágának, új, alkalmazott földrajzi diszciplínának tartják és a 

kivitelezéshez az analitikus természetföldrajzi kutatások elvégzését nélkülözhetetlennek vélik. 

Összefoglaló, leíró jellegű tájértékelés a hatvanas évek óta megjelenő tájföldrajzi munkák csaknem 

mindegyikében megtalálható. Mivel nem tartozik szorosan a tárgyhoz, nem részletezzük az „ökopottyp” 

fogalmát (erről részletesen az imént említett elektronikus jegyzetben szólunk), csupán a vezérgondolatot 

említjük: a „tájak a gazdasági életet befolyásoló természeti adottságaik, azaz potenciáljuk szempontjából is – 

ami a tájértékelés alapja – különböző típusokba tartoznak” (Marosi–Szilárd, 1963). A tájértékelés fő feladatának 

a sajátos ökopottypek feltárását, határainak kijelölését, valamint komplex természetföldrajzi jellemzését és 

értékelését tartják. 
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Egy tájat többféle szempontból is értékelhetünk. Az 5. ábra erre mutat példát. A 6. ábra pedig arra kívánja 

felhívni a figyelmet, hogy a nagy természetvédelmi jelentőségű területeket csak ilyen célra szabad használni. 

 

5. ábra Yorkshire Dales Nemzeti Park. Természet- és tájvédelmi szempontból nagyon értékes és egyben 

üdülésre, rekreációra alkalmas táj. (A szerző felvétele) 

A tájértékelés és környezetértékelés a tervezés szempontjából rendkívül fontos, hiszen tudnunk kell, hogy az 

adott táj milyen célra a legalkalmasabb, így a tervezés lehetőleg olyan hasznosítást kezdeményezzen, ami 

értékes. A táj különböző részei különböző célra alkalmasak, más-más ökopottyhez sorolhatók. Nyilvánvalóan 

nehéz minden szempontot figyelembe venni és e szempontok között a táj értéke csak egy szempont. 
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6. ábra Csak védett területként hasznosítható táj. Töbörsor a Nagymezőn, a Bükkben. 

(A szerző felvétele) 

Az is triviális, hogy az értékeléshez térinformatikai módszereket kell felhasználni, a területet minősítő 

különböző térképek információtartalmát térinformatikai műveletekkel kell értékelni (7. ábra). Ha a felhasználó 

ágazatok szempontjai szerint értékelünk, az értékelés módszere csaknem minden esetben valamiféle pontozás. A 

pontrendszerek természetesen többnyire súlyozott pontértékelési rendszerek. A „súlyozás” bizonyos 

szempontok különböző súlyú mérlegelését jelenti, többnyire azonban súlyozott átlagszámításról van szó. 

 

7. ábra A földrajzi információs rendszer tematikus adatszintjei (Kertész, 1997) 

Az alábbi ábra (fénykép) sorozat (8–11. ábra) azt hivatott bemutatni, hogy milyen különböző, egymástól esetleg 

szélsőségesen eltérő módon lehet a tájakat hasznosítani. Van olyan táj, amelyet egyáltalán nem lehet (8. ábra) és 

van, amelyiket többféle célra is fel lehet használni. 
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8. ábra Nem hasznosítható táj. Badland. Fuertaventura, Kanári-szigetek. (A szerző felvétele) 

 

9. ábra Többféleképpen hasznosított táj, amely szőlőtermesztésre, erdőgazdálkodásra, mezőgazdaságra és 

turizmusra is alkalmas, a képen is ilyen hasznosítások láthatók. Balatonfelvidék. (www.badacsony.com) 
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A 10. ábrán jól látjuk, hogy az eredetileg teljesen természetes tengerpart hogyan nyert mesterséges, az ember 

által megtervezett formát. A 11. ábrán pedig olyan tájat látunk, amely éppen természetes volta miatt használható 

turizmus céljára. 

 

10. ábra Teljesen ember alakította, tervezett táj. Kikötő különböző műtárgyakkal és épületekkel. Aberythwith, 

Wales. (A szerző felvétele) 

 

11. ábra Természeti táj, amelyet azonban turizmus céljára hasznosítanak. Pico de Teide, Tenerife. (A szerző 

felvétele) 
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A következő fejezetben igyekszünk megadni azokat az elméleti alapokat, amelyek elengedhetetlenül 

szükségesek ahhoz, hogy a tájtervezést kellő felkészültséggel végezzük. Ennek szem előtt tartásával tehát egy 

viszonylag hosszú fejtegetés következik. 

3. 2.   A tájtervezés elméleti alapjai 

3.1. 2.1 A táj értelmezése a tervezés szempontjából 

Az előző fejezetben meghatároztuk a táj és a környezet fogalmát, rámutattunk a két fogalom közti 

különbségekre és elmondtuk, hogy a jegyzetben a két fogalmat szinonim értelemben fogjuk alkalmazni és 

általában a tájtervezés kifejezést, illetve a táj fogalmat fogjuk használni. A következőkben nézzük meg, hogy a 

tervezés szempontjából a tájnak mely tulajdonságai a legfontosabbak. 

3.1.1. 2.1.1       A táj egysége és dinamizmusa 

A táj egységességét általában a „holisztikus” jelzővel fejezik ki (Antrop, 2000). A „holosz” görög szó, jelentése 

teljes, egész. A holisztikus kifejezés amellett, hogy egységest, teljest jelent, egyben a rendszerelmélethez is 

kapcsolódik, amelynek lényege, hogy a rendszert egészében szemléljük. Az egység többet jelent, mit a részek 

összessége – ez a holizmus lényege. A holisztikus jelleg abban is megnyilvánul, hogy egy rész jelentőségét a 

rendszer egészében elfoglalt helye és a rendszer többi alkotórészéhez való viszonya adja meg (12. ábra). Ebből 

az is következik, hogy amennyiben a rendszernek egy elemét változtatjuk meg, úgy az egész is változni fog 

bizonyos mértékben. Ez egy olyan fontos elméleti jellegű megállapítás, amely a tájtervezésnél folyamatosan 

szem előtt tartandó. Ha például megváltoztatom egy tájrészletben a vízelvezetést, úgy a rendszer egésze is 

változik, a korábban vízzel jobban ellátott szakasz rosszabb helyzetbe kerül és ez valamennyi tájalkotó 

tényezőre, sőt a táj egészére is kihat. 
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Az angol nyelvben – sőt több indoeurópai nyelvben is – a táj fogalma a föld fogalmához kapcsolódik. Fontos 

azonban megjegyezni, hogy a föld és a táj fogalma alapvetően különbözik egymástól. A föld gyakran egy olyan 

jól lehatárolható területet jelent, amely a legtöbb esetben a tulajdonosa által szervezett és karbantartott 

földdarab. A táj az általunk érzékelt környezetet jelenti és közös kulturális terméknek tekinthető. A tájat elvont 

fogalomként is szokták értelmezni, de konkrét, valós terület is lehet. Elvont fogalomként a tájnak nincsenek 

határai és olyan fogalmakra utal, mint látvány, tájkép, rendszer, szerkezet. Konkrét esetben a különböző tájak 

meg vannak különböztetve egymástól, mindegyik egy többé-kevésbé jól definiált és lehatárolt földdarabot 

jelent. 

A különböző tájtípusok tipológiai és korológiai értelemben is elhatárolhatók egymástól. Tipológiai értelemben 

egy tájtípust úgy definiálhatunk, mint több, különböző helyen is előforduló, hasonló tulajdonságokkal bíró 

földrészletet. A korológia fogalma a görög eredetű korosz szóból származik, amely helyet, teret jelent, a 
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korológia kifejezés tehát konkrét térbeliséget jelent. Példaként említhetünk egy alacsony árteret, amely a Tisza, 

a Duna és több más folyó mellett is előforduló tájtípus. Korológiai értelemben egy adott tájrészletről van szó, 

amelynek sajátos, egyedi tulajdonságai vannak, tehát korológiai értelemben az illető táj egyedi vonásait 

hangsúlyozzuk, amelyek tekintetében különbözik az ahhoz a típushoz tartozó többi tájtól. Így tehát, egy Körös 

menti alacsony ártér különbözik egy Szamos menti alacsony ártértől, vagy ártér részlettől. 

Amint fentebb már utaltunk rá, a holisztikus kifejezés arra utal, hogy az, amit egésznek tekintünk, nem csupán a 

felépítő egységek összessége. A holisztikus megközelítés azt is jelenti, hogy az egyes elemeket csak a helyzetük 

és az őket körülvevő elemekkel való kapcsolatuk alapján tartjuk számon. Azt is említettük, hogy a 

kapcsolatrendszer miatt már egy elemnek a megváltozása is kihat az egész rendszerre. Mindezen fontos 

összefüggések sokkal jobban érthetővé és világosabbá válnak a holon fogalmának bevezetésével (Naveh–

Liebermann, 1994). 

A holon egyebek között a tájak hierarchikus módon történő tanulmányozását teszi lehetővé. A tájakat korológiai 

és tipológiai módon is osztályozzuk és ez az osztályozás bizonyos hierarchiai rend szerint történik. A tájtípusok 

eltérő kombinációja eltérő térbeli mintázatokat és így különböző tájakat eredményez. Ezeket a tájakat, térbeli 

egységeket méretük alapján korológiai hierarchikus rendbe lehet sorolni. Érdekes megemlíteni, hogy az 

amerikai szerzők nem vesznek tudomást arról, hogy ezeket a fogalmakat európai kutatók már egy fél 

évszázaddal korábban bevezették és használták. Magyarországon például Pécsi et. al. (1972) hazánk tájtípusairól 

szóló cikkük bevezetésében részletesen tárgyalják a tipológiai rendszereket. Az egykori NDK és Szovjetunió 

tájkutatói pedig már a hatvanas években elmélyülten tanulmányozták a témát és erről számos publikációban 

számoltak be, amelyek részletezésétől e helyen eltekintünk. 

A földosztályozás és földértékelés sok módszere ezen a rendszeren, vagyis a tájak hierarchikus rendszerén 

alapszik (Howard–Mitchell, 1980; Zonneveld, 1995). A földértékelés alapjául tehát gyakran a kistájak poligon 

rendszerét veszik alapul, ez a GIS adatbázis alapfedvénye. 

Az aggregáció bizonyos szintjein ezek a komplex egységek egyedivé válhatnak, ami azt jelenti, hogy csak 

egyszer fordulnak elő. Ezek az egyedi egységek sok esetben a földrajzi tájaknak feleltethetők meg, amelyek a 

természeti és kulturális tényezők komplex, ugyanakkor egyedi kombinációjaként jöttek létre.  Ez lényegében a 

Bulla-féle tájdefiníció másképpen fogalmazva (l. 1. fejezet). 

A tájak külső és belső tényezők hatására folyamatosan fejlődnek, formálódnak. A belső tényezők sokszor 

közvetlenül, helyi szinten hatnak, ilyen pl. az ott lakók tevékenysége. A külső tényezők többnyire közvetett 

módon fejtik ki hatásukat. A nemzetközi gazdasági stratégiák és a politika hosszú távú hatást gyakorol a tájra. A 

döntéseket a politika különböző szintjein hozzák meg és ezek különböző léptékben valósulnak meg. 

A tervezéssel kapcsolatban felmerülő legfontosabb fogalom a lépték. Ezzel kapcsolatban a lépték kartográfiai 

értelmezése ad útbaigazítást. Arról van tehát szó, hogy a kis, közepes és nagy méretarány különböző 

nagyságrendű tereptárgyak megjelenítését teszi lehetővé. Ez a tervezés szempontjából úgy is értelmezhető, hogy 

egy budapesti kerület szabályozási terve és egy fővárosi terv különböző részletességű változtatásokat, 

tereptárgyakat jeleníthet meg. Ez más szóval azt jelenti, hogy a nagyszabású projektek nagy területre 

gyakorolnak intenzív hatást, így kis méretarányú térképeken ábrázolják őket. A kisebb volumenű projekteknek 

csak helyi szinten vannak hatásai, így ez esetben csak nagy méretarányú térképeket alkalmazunk. A térképek 

térbeli modellnek tekinthetők és a kommunikációban nagy erejű eszközök. A tudomány és a döntéshozás, illetve 

a döntés-előkészítés hatalmas tömegű adatot igényel. Az adatoknak hozzáférhetőnek, naprakésznek, teljes 

körűeknek kell lenniük. Fontos, hogy az adatok egyenletesen fedjék le a területeket, másként szólva a 

felbontóképesség (rezolúció) különbözősége nem teszi lehetővé az adatszintek korrekt összehasonlítását. Fontos 

továbbá, hogy az adatok aktuálisak legyenek. Ez utóbbi azt jelenti, hogy el kell hagynunk bizonyos részleteket. 

A nagy méretarányú térképeken megjelenített projekteknek azonban pontos, részletes adatbázisokra van 

szükségük. Sok esetben ezért az adatgyűjtés kifejezetten az adott projekt keretein belül történik, saját, 

kidolgozott módszerekkel. Ez a szomszédos, kis projektekkel való összehasonlítást, integrálást stb. nehezebbé 

teszi. 

3.1.2. 2.1.2       A táj érzékelése mint a tervezés alapja 

A táj – legyen az akár természetesnek mondható, akár tervezett –, megjelenése, látványa valamilyen érzést kelt 

bennünk, hat tehát az érzékszerveinkre. Éppen ezért rendkívül fontos, hogy a tájtervezés olyan térbeli alakzatot 

hozzon létre, amely tetszik, jó érzést kelt bennünk (13. ábra). 
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A tájat és a környezetet átfogó jelleggel és szubjektív módon érzékeljük. Az egészet érzékeljük, nem csupán az 

összetevő részek összességét. Németül ezt a „Gestalt” kifejezés adja vissza a legjobban. Maga a szó nehezen 

lefordítható, a szerkezetre, a felépítésre utal. Ennél sokkal jobban alkalmazható az a definíció, amely szerint az 

elemekhez csak a környező elemek viszonylatában rendelhető érték, jelentés, jelentőség. Ennek értelmében az 

elemek értéke nem állandó, ugyanannak a tájelemnek lehet nagyobb vagy kisebb értéke a földrajzi 

elhelyezkedés szerint. Ha megváltozik az elem, az kihat az egészre, megváltoztatva az összefüggéseket és ez 

által az elem minőségét is. 

 

13. ábra A Mosel-völgye Bernkastel térségében. A szubjektív tájérzet kétség kívül kellemes. 

(A szerző felvétele) 

Az érzékelés a „Gestalt” alapelvek szerint működik. A dolgok érzékelése sajátosan történik, más módon, mint 

az automatikus képrögzítés (fénykép, szkennelés). A szabályok, amelyek szerint az érzékelés történik, 

univerzálisak és az emberi természethez köthetők. Ezek a szabályok nagyon fontosak a tájérzékelésben. Az 

emberi érzékelés nagyon kifinomult. Az ember a legmagasabb szinten képes a komplex minták, térbeli 

struktúrák és képek elemzésére és felismerésére. Egy minta egyedi elemének felismerését követően rögtön új 

szerkezeteket hozunk létre, hogy új objektumokat formáljunk, amelyek azonosítása az absztrakció egy 

magasabb szintjén történik. A felismert objektumokat összevetjük meglévő ismereteinkkel. Ha sikerül 

kapcsolatot létesíteni a meglévő ismeretanyagunkkal, be tudjuk azonosítani őket. Ezt követően név is 

kapcsolható hozzájuk. 

Az érzékelés egy komplex tanulási folyamat. Ennek részeként a megfigyelések interaktív elemzése és az 

eredmények meglévő tudásunkhoz és múltbéli élményekhez történő kapcsolása az észlelés pillanatában 

elkezdődik. Így a táj megfigyelése nagyon szubjektív és csak a megfigyelő személyiségének ismeretében érthető 

meg. Ez azt eredményezi, hogy a különböző emberek különböző tájat látnak ugyanazon a helyen és ezért a táj 

értékelésében nagy különbségek lehetnek. 

A fentiek szem előtt tartásával mégis azt mondhatjuk, hogy minden szubjektivitás mellett is lehet úgy tájat 

tervezni, hogy az a társadalom döntő többségének megnyeri tetszését. A tájterv különböző változatainak 

elkészítése után célszerű kérdőíves módszerrel megkérdezni az adott terület lakosságát, hogy melyik tervezési 

változat milyen mértékben nyerte el tetszését. 

A 14. ábra azt szemlélteti, hogy milyen kellemes a szemnek az a néhány fa, illetve bokor, amely a hatalmas, 

összefüggő táblákat legalább a legmélyebb szinteken megbontja. 
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14. ábra Nagy összefüggő táblák. Csupán a legmélyebb részeken, a völgyekben találunk fasorokat a luxemburgi 

és a szomszédos németországi szántókon. (A szerző felvétele) 

  

3.2. 2.2 A tájtervezés fogalma 

A tájtervezést úgy definiálhatjuk, mint egy olyan tudatos tevékenységet, amelynek célja egy adott területegység, 

tájrészlet, táj, vagy egyéb térség területi szerkezetének valamilyen elvi, és/vagy gyakorlati szempont szerinti 

átrendezése. Az új területi szerkezet kialakításakor mindenképpen szem előtt kell tartani a fenntartható fejlődés, 

a táj- és környezetvédelem elvi és gyakorlati szempontjait, továbbá maradéktalanul be kell tartani a vonatkozó 

jogszabályokat. A tájtervezés mindenképpen az ott lakó emberi közösség jobb életkörülményeit kell, hogy 

szolgálja. A tervezés során figyelembe kell venni a 2.1 alfejezetben leírtakat, különös tekintettel a táj 

érzékelésével kapcsolatban elmondottakra. A geográfus sosem feledkezhet meg a lépték szerepéről. A tervek a 

legkülönbözőbb méretarányban készülhetnek, amint erre többször is utalunk, a méretarányt a terv célja 

határozza meg. A 15. ábra erős antropogén hatást mutat egy kvázi természetes tájon. 
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15. ábra Természetes táj, amelyen tervezett elemek és változások nem láthatók, ugyanakkor az eróziós árok 

kialakulásában döntő szerepet játszik az emberi tevékenység, a legeltetés. A Sárkány-hegység előtere, Dél-

afrikai Köztársaság. (A szerző felvétele) 

A Spatial Development Glossary (2007) szerint a tájtervezés egy olyan tevékenység, amelyet a közszférában és 

a privát szférában működő szakemberek végeznek és amelynek célja a tájak megalkotása (kreációja), védelme 

és megőrzése, értékének növelése, illetve helyreállítása különböző méretarányban, a zöld felületektől és 

közparkoktól a nagyobb területekig (erdők, nagy természetes térségek), továbbá a degradált tájak (bányák, 

feltöltések) helyreállítása. A 14. ábra egy degradálódó tájat mutat, ahol az alapvető helyreállítási módhoz a 

legeltetés beszüntetésére is szükség volna. A tájtervezés különböző szakismereteket foglal magába, úgy mint 

tájépítészet és -tervezés, természetvédelem, botanika, ökoszisztéma-ismeret (l. alább), talajtan, hidrológia, 

kultúrtáj-ismeret stb. Az Európai Tájegyezmény fontos iránymutató a tájtervezéshez. 

Az idézett kiadvány nem említi a geográfiát mint szakértelmet. Ez igen szomorú és elgondolkoztató, annál is 

inkább, hogy a hazai tájtervek többségéből hiányzik a földrajzi ismeret, pedig véleményem szerint a geográfus 

az a szakember, talán egyetlen szakember, aki a komplex szemléletre képes. Az ökoszisztéma-ismeret (l. fent) 

véleményem szerint magába foglalja a tájökológiát (ez földrajzi diszciplína, legalábbis mi annak tartjuk) és a 

bioökológiát, vagy egyszerűen ökológiát. 

A tájrendezés kicsit kevesebbet jelent, mint a tájtervezés, vagyis egy olyan tudatos tevékenységet, amely 

valamely területegység, táj szerkezetét kívánja megváltoztatni, esetleg csupán annak egy-egy részletét érintve. A 

tájrendezés fogalmát a MSZ 20370:2003 úgy határozza meg, hogy „a tájrendezés a táj ökológiai, műszaki, 

ökonómiai ismeretek és esztétikai elvek alapján történő alakítása annak érdekében, hogy a táj élettani 

kondicionáló hatása, termelőképessége, használati és vizuális értéke növekedjék.” Ha a tájrendezés fogalmát e 

definíció alapján értelmezzük, akkor az nem sokban különbözik a tájtervezéstől. A 16. ábra olyan tájat mutat, 

amelyben a természeti képet a rendezetlen, de tervezett tereptárgyak lerontják. 
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16. ábra Természetes és tervezett, ugyanakkor nem feltétlenül esztétikus elemek együttese a tájban. Balaton-

felvidék. (A szerző felvétele) 

A Tájvédelmi Kézikönyv (2010) meghatározása szerint a tájvédelem „a tájak esztétikai és funkcionális 

adottságait és jellegét meghatározó természeti értékek, természeti rendszerek és egyedi tájértékek megismerése, 

megőrzése, helyreállítása, valamint a tájak működőképességének fenntartása”. 

A tájvédelem legfontosabb feladatait a kézikönyv a következőképpen határozza meg: 

a.      ”a tájhasználat lehetőségeinek (tájpotenciál) hosszú távú megőrzése a természeti erőforrások helyre nem 

hozható pusztításának megakadályozásával, 

b.     a tájkarakter megőrzése, ami magában foglalja a tájképvédelmet is, valamint 

c.      az ún. egyedi tájértékek védelme (az 1996. évi LIII. tv. alapján)”. 

A tájtervezéssel, tájvédelemmel kapcsolatos legfontosabb fogalmak szabványosítva vannak. A Tájvédelmi 

Kézikönyv (2010) egyebek között a szóban forgó szabványokat is tartalmazza, illetve a fogalmak definícióit a 

szabványok alapján ismerteti. A meghatározások kézenfekvők, tehát adhatnánk önálló definíciókat is, azonban a 

szabványok jogi jelentősége miatt mégis inkább ezek közül idézzük a Tájvédelmi Kézikönyv (2010) alapján a 

legfontosabbakat. 

Egyedi tájérték (MSZ 20381:1999): „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” (pl. 17. ábra). 
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17. ábra Egyedi tájérték. Tihany, Aranyház gejzírkúp. (A szerző felvétele) 

Tájértékelés (MSZ 20370:2003): a táj természeti és művi (mesterséges) alkotóelemei, elem-együttesei ökológiai, 

ökonómiai és esztétikai jelentőségének meghatározása, minősítése. 

Tájpotenciál (MSZ 20370:2003 szerint): „a táj teljesítőképessége, mely kifejezi a tájhasználat lehetséges 

mértékét, valamint azt, hogy a táj milyen mértékben alkalmas a társadalom sokrétű igényének kielégítésére. 

Összetevői az adott tájegység egymással kölcsönhatásban álló ökológiai, ökonómiai és tájképi potenciáljai.” 

  

Tájrehabilitáció (MSZ 20370:2003): „a korábbi használati mód következtében degradált területek tájvédelmi 

célú, ökológiai alapokon nyugvó helyreállítása”. 

Tájszerkezet (MSZ 20370:2003): „a tájhasználat módjának, a különböző tájalkotó elemek és elemegyüttesek 

elhelyezkedésének térbeli rendje és területi aránya”. 

Tájvizsgálat (MSZ 20370:2003): „a tájalkotó tényezők és tájelemek számbavétele történeti változásaik és 

jelenlegi állapotuk alapján”. 

Tájjelleg (tájkarakter, MSZ 20370:2003): „a természetes és a művi (mesterséges) tájalkotó elemek aránya és 

térbeli elhelyezkedése. A tájalkotó tényezők, valamint a természeti és művi tájelemek eltérő és felismerhető 

mintázata, amely következetesen jelenik meg egy adott típusú tájban. A karaktert a tájalkotó tényezők, valamint 

a tájelemek és tájelem együttesek sajátos kombinációja teremti meg, s azok kölcsönhatása eredményeként alakul 

ki”. 

Az alábbi, 18. ábra egy tájkaraktert rontó, mesterséges, nem tájba illő építményt mutat. A 19. ábra pedig azt a 

ritka, szerencsés esetet, amikor a tájkarakter csak nagyon nehezen rontható le. 
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18. ábra A tájkarakter eltüntetése, rombolása. Betonkerítésbe foglalt banánültetvény. Tenerife. 

(A szerző felvétele) 
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19. ábra A meredek lejtők miatt feltehetőleg nehezen lerontható természetes tájkarakter. 

Sogne fjord, Norvégia. (A szerző felvétele) 

A Tájvédelmi kézikönyv a fentieken kívül még számos fogalmat határoz meg, így a zöldfelületet, ennek elemeit, 

a zöldfelületi rendszert, a zöldterületet, a biológiailag aktív felületet és a biológiai aktivitásérték fogalmát, ezek 

részletes idézésétől, illetve bemutatásától azonban eltekintek. 

3.3. 2.3 Tájtervezés és tájgondozás 

 

20. ábra Fukaron bántak a tervezők a zöldterületekkel Athén városában. 

 (A szerző felvétele) 
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21. ábra az angol városok szerves részeit képezik a parkok, amelyek nagyon emlékeztetnek a természetes 

körülményekre, ez esetben például egy legelőre. (A szerző felvétele) 

Egyszerű közelítésben azt mondhatjuk, hogy a megtervezett tájat gondozni szükséges. Ugyanakkor azt is 

gondolhatjuk, hogy a tájtervezés a tájgondozással csaknem azonos fogalmat takar, hiszen a terv elkészítése 

önmagában is gondozást jelent. Nézzük meg tehát, hogy mi a két fogalom közötti kapcsolat. A sűrűn beépített 

területek fontos tájtervezési és egyben gondozási feladata a zöldfelületek, parkok létesítése és fenntartása. A 20. 

ábra erre egy kevésbé sikerült példát mutat, míg a 21. ábrán egy kedvező helyzet látható. 

A múlt század irodalmához szakirodalmából idézzük Langert, aki 1970-ben azt hangsúlyozta, hogy a 

„tájgondozás” (Landschaftspflege) nem más, mint alkalmazott tájökológia, Leser (1976) pedig a tájgondozás 

alapjának tekinti a tájökológiát. A tájökológia a gyakorlatban nagymértékben megegyezik a tájgondozással. A 

tájgondozásnak, tájtervezésnek mindig tájökológiai alapvetésűnek kell lennie. Haber (1981) úgy fogalmaz, hogy 

a tájtervezés valójában elsősorban tájökológiai tervezés. 

A tájgondozás mellett a német szakirodalomban használják a tájkultúra (Landeskultur) kifejezést is, amely 

társadalmi, gazdasági és tájökológiai alapon nyugvó műszaki, infrastrukturális és ökológiai intézkedések 

egymáshoz kapcsolódó rendszere. Ez a rendszer a természetes élet- és termelési feltételek megőrzését és 

javítását szolgálja a kultúrtájban vagy bármilyen használati területen. Mindenekelőtt az a célja, hogy környezetét 

az ember gazdaságosan hasznosítsa és azt ennek megfelelően, optimálisan alakítsa ki. A kultúra művelését 

jelenti magyarul, a táj „művelése” pedig gondozást is jelent, tehát a tájgondozás a tájkultúra része. 

A tájgondozás, a tájvédelem, a tájépítészet és a zöld területek tervezése a német irodalomban a „Landespflege”, 

tehát a tájgondozás fogalma alá vannak rendelve. A német értelmezés szerinti tájgondozás gyakorlati és 

tudományos célja, hogy az ember környezetét védje, ápolja és fejlessze. Érdeklődési körébe tartoznak a 

kultúrtáj, a lakó-, ipari-, erdő-, agrár- és üdülőterületek is. Ily módon a térgondozás az ökológiai területi tervezés 

része. Feladatának súlypontja az ökológia területére esik, pontosabban az a feladata, hogy a társadalom és a táj-

ökoszisztéma igényei között egy olyan térbeli egyensúlyt biztosítson, amely a táj erőforrásai és adottságai, 

valamint a táj teljesítőképessége között nyilvánul meg. A 22. és 23. ábra két olyan példát mutat, ahol a tér 

gondozása magas színvonalon valósul meg. Az utóbbi ábrán a tájszerkezet egy meghatározó tényezőjére is jó 

példát látunk. 
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22. ábra Tradicionális táj. Jó példa a gondosan és igényesen tervezett és egyben gondozott tájra, amely megőrzi 

a tájjelleget. Salzburg. (A szerző felvétele) 
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23. ábra Kultúrtáj. A Margit-sziget tájszerkezetét a sziget hosszan elnyúló alakja, keskenysége döntően 

meghatározza. (Forrás: www.gyenesdias.info.hu) 

A tájgondozás legfontosabb működési területe a még nem beépített területek megtartása és védelme. A tájat úgy 

kell „berendezni”, védeni, gondozni és fejleszteni, hogy az az ember valamennyi – fizikai, lelki és társadalmi-

gazdasági – igényének optimálisan megfeleljen. A tájökológiai vizsgálatok a tájdiagnózis módszerével 

tulajdonképpen megalapozzák a körültekintő tájtervezést, amely olyan intézkedéseket, illetve létesítményeket 

javasol, amelyeket a tájépítészet valósít meg a gyakorlatban. 

 

 

A tájtervezés legfontosabb alkalmazási területeit a 24. ábra mutatja be. Az ábra bal oldalán az a két terület 

szerepel, amely a tájtervezéshez a legközelebb áll. A természetvédelem szempontjait kivétel nélkül minden 

tájtervben érvényesíteni kell, a szabad természetben való üdülés céljainak érvényesítése pedig egyenesen 

következik a tájtervezés lényegéből. Evidenciájuk ellenére, mindkettőhöz minden tervezési szinten saját és 

területileg konkretizált célrendszert kell kidolgozni (Finke, 1994). A dolog természetéből következik, hogy 

ennek során valamennyi tájökológiai szempont figyelembe veendő – más szóval a tájalkotó tényezők egyenkénti 

vizsgálatára van szükség. Alapanyagul tehát a tájalkotó tényezők mindegyikéről egy vagy több, a terület egészét 

lefedő térképnek kell rendelkezésre állnia. (Akkor szükséges több, különböző tematikus térkép, ha egy tájalkotó 

tényezőt különböző szempontból elemzünk – pl. talajtípus- és fizikai talajféleség térkép.) A következő 

módszertani lépés e tematikus térképlapok kiértékelése, pl. a védelemre érdemes geológiai képződmények 

kiválasztása a geológiai térképről. A kiértékelés eredményeként egyebek közt tájpotenciál-térképek készülnek. 

Főként természetvédelmi tájpotenciál- és üdülési tájpotenciál-térképeket kapunk eredményül, mivel a 

természetvédelem és szabadtéri üdülés jön szóba elsősorban. 

Nyilvánvaló, hogy a tájtervet meg kell jeleníteni, ábrázolni kell. A tájtervek táj-kerettervek, vagy valamilyen 

intézkedést feltüntető kísérő tervek lehetnek. A tájtervezés célja a táj természetes háztartásának védelme, 

ápolása, fenntartása, visszaállítása és fejlesztése, továbbá bizonyos táji elemek védelme és a táj szerkezetének 

tervezése. 

A tájgondozás szempontjait figyelembevevő tervek alapján megvalósítandó tájépítészeti tevékenység a 

következő munkafázis, ami úgy is felfogható, mint a tájrombolás ellenpólusa. Fő célja a kultúrtáj szabad 

területeinek „berendezése”, illetve ezek hosszú távú biztosítása. A tájépítészet segítségével új termőhelyi 

adottságokat, valamint élettereket hozhatunk létre a tájban. A kivitelezés során a tájépítészet lehetőség szerint 

természetes anyagokat alkalmaz. 
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A korszerű tájgondozás, tájtervezés és tájépítészet feladatait napjainkban a térinformatika eszközei segítik. Az 

első lépés minden esetben a tájökológiai fölvételezés és értékelés, amely valamennyi tájalkotó tényezőre 

kiterjed, és amelyet nyilvánvalóan általában nagy méretarányban végzünk. Ki kell értékelni a táj 

teljesítőképességét, vagyis meg kell adni a tájpotenciált. Ez utóbbi a tájterhelhetőségének, érzékenységének, a 

táj teljesítőképességének, potenciáljának megállapítását, a tájhasználat tájpotenciálra gyakorolt hatásai 

következményeinek feltárását, valamint az ökológiai konfliktusok és kockázatok meghatározását jelenti. 

Először egy előzetes kutatási programot, majd „elviselhetőségi vizsgálatot” hajtunk végre (megvizsgáljuk tehát, 

hogy a szóban forgó intézkedést a tájökoszisztéma hogyan éli meg, hogyan viseli el), felmérjük a táj és a 

természet állapotát. Leser (1991) véleménye szerint a tájgondozás és tájtervezés elméleti elképzelései és azok 

gyakorlati megvalósítása között módszertani hézagok, hiányok tapasztalhatók. Elméletben hangsúlyozzuk a 

tájökológiai aspektus fontosságát, a gyakorlatban azonban sokszor hiányzik a tájökológiai elemzés. A 

tájgondozás és tájtervezés során igen nehéz a különböző nagyságrendű táj-ökoszisztémák funkcionális 

szempontból történő vizsgálata. A gyakorlati szakember általában a látható táji elemek statikus megragadására 

figyel. A táj-ökoszisztéma anyag- és energiaháztartásának feltárása sokkal összetettebb feladat. 

3.4. 2.4 Magyarország tájbeosztása – a tájtervezés 
keretrendszere 

A tájtervezést egyfelől megalapozza a tájbeosztás, a tájak hierarchikus rendszere, másrészt fontos gyakorlati 

szempontú alapot is nyújt ahhoz, hogy tervezni tudjunk. Az mindenképpen elsősorban elméleti állásfoglalás, 

hogy vajon a természeti tájak rendszeréből induljunk-e ki, vagy inkább a közigazgatási egységekből. 

Gyakorlatban a tervet általában, de nem mindig valamilyen közigazgatási egységre – pl. egy település területére 

– készítjük, ennek ellenére nem közömbös, hogy igyekszünk-e a tájhatárokhoz, tájbeli folyamatokhoz igazodni, 

törekszünk-e arra, hogy ha egy település egy kistáj területének csak igen csekély részét foglalja el, akkor is a táj 

egészében ható folyamatokat döntő módon határozhatja meg, ezért erre a körülményre a tervezés során 

figyelnünk kell. 

3.4.1. 2.4.1       A tájbeosztásról általában 

A tájbeosztás, tehát a hierarchia különböző szintjén álló tájak rendszerének felépítése Magyarországon és 

külföldön egyaránt nagy múlttal rendelkezik. A külföldön elsősorban Európát kell érteni, mert az Egyesült 

Államokban a tájbeosztás, a tájak hierarchikus rendszere nem tölt be olyan központi szerepet, mint Európában, 

különösen Németországban. Németországban már a XX. század első felében, pontosabban a század derekán 

kialakultak a tájbeosztás főbb elvi szempontjai és a térképezési munka is elkezdődött (l. pl. Schmithüsen, 1953). 

A korai tájbeosztási térképezési programok tisztán tudományos célból készültek, semmiféle konkrét alkalmazási 

szempont nem merült fel velük kapcsolatban. A német tájbeosztás célja az volt, hogy az ország 

természetföldrajzának korszerű megírásához tudományos megalapozottságú térképet produkáljanak, majd a 

természeti tájbeosztás elkészülte után társadalmi-gazdasági körzeteket különítsenek el. Megemlítjük, hogy a 

német tájbeosztáshoz kapcsolódó különböző nagyságrendű területi egységek értelmezéséről, illetve ennek 

elméleti hátteréről a múlt század derekán számos tanulmány látott napvilágot (l. pl. Haase, 1979; Klug–Lang, 

1983; Leser, 1991). 

A tájbeosztás a dolog mély elméleti tudományos megalapozottsági igénye mellett gyakorlati kérdés. Ez a 

gyakorlatiság akkor jelentkezik először, amikor valamilyen tervezési, illetve területi vonatkozású gazdasági 

feladat adódik. Felvetődik például, hogy valamilyen állami támogatást községek, megyék, vagy természeti 

földrajzi szempontból homogén területek szerint osszanak-e el. (Ha a támogatás eleve közigazgatási 

egységeknek szól, akkor persze nincs ilyen dilemma.) Természetvédelmi, mezőgazdasági stb., tehát elsősorban 

természettudományos jellegű gyakorlati alkalmazásoknál a tájbeosztás területi rendszere igen jól alkalmazható, 

ezért feltétlenül azt javasoljuk alapul venni. Ugyanakkor korábbi megjegyzésünk is érvényes, nevezetesen, hogy 

tervet általában valamely közigazgatási egységre készítünk. 

A múlt század derekán dolgozták ki a német tájbeosztás (naturräumliche Gliederung) (Schmithüsen, 1953) 

rendszerét, amely szerint a tájakat a legkisebb természetföldrajzi szempontból homogén területi egységekből 

kell szukcesszíve felépíteni. Ezek a legkisebb területi egységek az ökotópok (Troll, 1939). Az ökotópoktól 

elindulva azután a hierarchia egyre magasabb szintjére, magasabb dimenzióba jutva haladunk tovább felfelé – 

tehát alulról építkezünk. A tájbeosztás jellemző módon közepes- és kis méretarányban készül és ezért a legtöbb 

szerző a tájbeosztás módszereként a deduktív, nagyobb egységektől a kisebbek felé haladó módszert jelöli meg. 



   

 26  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

A fentiek ellenére mégis van, aki a tájbeosztást is induktív módon, a legkisebb egységekből fölépítve javasolja 

elvégezni – amint az imént említettük (l. pl. Finke, 1994). Amennyiben ezt az utat követjük, nyilvánvaló, hogy a 

legkisebb homogén egységeket fokozatosan magasabb rendű egységekké foglaljuk össze és így jutunk el a 

legnagyobb egységekhez. Az induktív módszer segítségével is eljuthatunk természetesen a tájbeosztási rendszer 

megalkotásához. Akik az induktív utat javasolják, azok a deduktív módszert komolytalannak tartják, mivel 

véleményük szerint a deduktív módszer tulajdonképpen morfografikus elvet követ, feltételezve, hogy azonos 

morfográfiai tulajdonságok azonos tájökológiai vonásokkal járnak együtt. Neef szerint ez semmiképpen sem 

igaz. Nem érthetünk egyet ezzel az állásponttal, mivel a deduktív, fölülről lefelé közelítő módszer 

szükségképpen morfográfiai-morfológiai utat jelent. Ha Magyarország tájbeosztására gondolunk, akkor 

nagytájaink elkülönítése is morfográfiai alapon történt, kis méretarányban igenis a morfográfia az a 

legfontosabb tényező, amelynek alapján differenciálunk. 

Mivel a tájak egyben valamilyen tájpotenciált is képviselnek, általános értelemben vett tájpotenciál pedig nem 

létezik, csak valamilyen szempontból beszélhetünk a táj hasznosítási lehetőségeiről. Ennek az elvnek 

megfelelően van olyan vélemény is, amely szerint csak valamilyen gyakorlati célnak alárendelt tájbeosztás 

létezik. Ez a vélemény annyiban elfogadható, amennyiben valamilyen gyakorlati szempontból végezzük a 

területi egységek elkülönítését. Ettől függetlenül azonban létezik egy tisztán tudományos, természetföldrajzi 

aspektusú tájbeosztás is, amelynek megalkotásakor semmiféle gyakorlati szempont nem lebeg a szemeink előtt. 

Schmithüsen (1953) szerint a tájbeosztás térkép és a potenciális természetes vegetáció térkép között nagyfokú 

egyezés áll fenn a határok tekintetében. Különösen figyelemre méltó ez az egyezés a nagyobb dimenziókban. 

Igen ritka azonban az egyezés kisebb dimenzióban. 

Leser (1991) szerint a tájbeosztás módszerének végrehajtása során tájakat különítünk el, amelyek típusokat 

képviselnek és hierarchikus rendszerbe sorolhatók. A tájbeosztás tájtani alapegységekből indul ki, amelyek 

elsősorban vizuálisan érzékelhető tájalkotó tényezőket tükröznek vissza (pl. domborzat, felszínközeli kőzet, 

talaj, felszíni vizek, növényzet) és amelyek elkülönítése során egyedi tulajdonságokat is figyelembe vehetünk 

(pl. lejtés, talajnedvesség, a növényzet természetessége). A tájbeosztás módszere a fiziognómia elvét követi, 

amely szerint bizonyos tájalkotó tényezők és tulajdonságok a tájháztartást fejezik ki, anélkül azonban, hogy ezt 

számszerűen adnánk meg. Látjuk tehát, hogy a tájbeosztás területi struktúrájának kialakításánál az egyes szerzők 

más-más tájalkotó tényező dominanciáját hangsúlyozzák. 

3.5. 2.5A magyar tájbeosztás története 

A magyar tájbeosztásról, az addigi magyarországi tájkutatásokról Bulla 1962. évi tanulmányában áttekintést ad. 

Abból indul ki, hogy a magyar tájnevek határozott földrajzi tartalmat tükröznek vissza. Ez ismét arra utal, hogy 

a korábban említett ösztönös, szubjektív elem jelentős szerepet játszik a tájak elnevezésében és ezen keresztül a 

tájbeosztásban. Az ösztönös népi felismerést – írja Bulla – csak későn követte a tudományos feltárás és igazolás. 

Úgy véljük, hogy a tájbeosztás tudományos megalapozottsága azért lényegesen több mint az ösztönös népi 

felismerés átvétele. 

A XX. század elején kezdtek Magyarország tájföldrajzával, a magyar tájakkal foglalkozni. Ez a munka id. 

Lóczy Lajos és Cholnoky Jenő nevével fémjelezhető. A komplex tájkutatás első tudományos eredménye a közel 

száz éves, Lóczy által összeállított Balaton monográfia (Lóczy, 1920) volt – igaz, ennek záró kötete, amely 

tájföldrajzi célkitűzésű lett volna, már nem készült el. 

  

A nagy magyar geográfus és politikus, Teleki Pál is szorgalmazta a tájfeltáró munkát. Annak ellenére azonban, 

hogy Teleki megfogalmazta és összefoglalta a tájkutatás feladatait és a tájföldrajzi irányzat igen fontos volt a 

háború előtti magyar földrajztudományban, csak igen kevés szintetikus jellegű, összefoglaló mű született. Lóczy 

(1918), Cholnoky (1928) és Prinz (1926, 1936) készítettek monografikus jellegű országleírásokat, de amint 

Bulla (1962) helyesen megállapítja, csak Prinz munkájában találkozunk részletes tájelemzésekkel. 

Az imént említett másik két mű a múlt század első felének geológiai-geomorfológiai irányzatát tükrözik vissza. 

A háború előtti időszakból említhető még Kogutowicz monográfiája a Dunántúlról és a Kisalföldről (1930, 

1936), néhány tájleírás az Alföldről, Erdélyről, a Kárpátokról és a Kisalföldről (Bulla, 1962). Ezek lényegében 

mind tájleírások, nem találkozunk tehát igazi tájtérképekkel, tájbeosztási térképekkel úgy, mint a németeknél. 

Igazi tájtérkép Zólyomi térképe az Alföldről (1944). 
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A második világháború után a tudományos kutatást szovjet mintára szervezték meg és így jelentős kapacitás 

szabadult fel a földrajzkutatásra, ezen belül a tájkutatásra. A Börzsöny és a Mátra (Láng, 1955), a Mezőföld 

(Ádám–Marosi–Szilárd, 1959), a Nyírség (Borsy, 1961), a Cserhát (Láng, 1967) kötetei az MTA 

Földrajztudományi Kutató Intézetének az Akadémiai Kiadónál kiadott „Földrajzi Monográfiák” sorozatában 

jelentek meg. Ezeket a tájföldrajzi monográfiákat további, már nem tájföldrajzi tárgyú kötetek követték. 

A múlt század utolsó évtizedeiben az Intézet a „Magyarország tájföldrajza” sorozatban feldolgozta az egész 

országot, tehát valamennyi nagytáját – a nagytájak az akkori tájbeosztás szerint értendők. Az ország 

tájföldrajzának rendszeres és részletes feldolgozása tehát a „Magyarország tájföldrajza” sorozattal kezdődött 

1967-ben, amikor is a sorozat első kötete, „A dunai Alföld (Marosi–Szilárd, 1967) megjelent. Azóta – az Észak-

magyarországi-középhegység kivételével – az egész ország tájföldrajzi feldolgozása napvilágot látott: A tiszai 

Alföld (Marosi–Szilárd, 1969), A Kisalföld és a Nyugat-magyarországi-peremvidék (Ádám–Marosi, 1975), A 

Dunántúli-dombság (Ádám – Marosi – Szilárd 1981), A Dunántúli-középhegység, A. (Ádám–Marosi–Szilárd, 

1987) és a Dunántúli-középhegység, B. (Ádám–Maros –Szilárd, 1988). E kötetek is az Akadémiai Kiadó 

gondozásában jelentek meg. 

Amint a sorozat első kötetének bevezetőjében a sorozatszerkesztő Pécsi Márton írja, ez az első rendszeres és 

komplex feldolgozás a jelenlegi országterületről. Az ezt megelőző feldolgozások ugyanis a történelmi 

Magyarországot osztották tájakra (Prinz–Cholnoky, 1936; Prinz, 1942). A Magyarország tájföldrajza sorozat 

annyiban is újat nyújt, hogy az ország más tájairól tájértékelést ad, értékeli tehát a gazdálkodás szempontjából 

kedvező, vagy kedvezőtlen táji adottságokat. 

A magyarországi tájak feldolgozásának kiemelkedő – mondhatni lezáró – összefoglaló műve a Kistájkataszter 

(Magyarország Kistájainak Katasztere, Marosi–Somogyi, 1990), amelyet az MTA Földrajztudományi Kutató 

Intézete adott ki. A tájak szisztematikus feldolgozásának tehát a legjobb, legkorszerűbb alapműve a 

Kistájkataszter, amelynek legújabb változata 2010-ben jelent meg (Dövényi, 2010). 

A tájbeosztás, a tájak határának megvonása minden tájföldrajzi feldolgozás alapja kell, hogy legyen, ezért a 

fenti, vázlatos áttekintés feltétlenül szükséges volt ahhoz, hogy az eddigi tájföldrajzi kísérleteket megismerjük. 

Amint mondottuk, lehetőség szerint a tájtervezést is a tájbeosztás figyelembe vételével kell végezni. 

Az ország tájbeosztása, a tájhatárok megvonásának koncepciója az idők folyamán változott. A jelenlegi fölfogás 

szerint hazánkban 6 nagytáj különíthető el: az (1) Alföld, (2) Kisalföld, (3) Nyugat-magyarországi-peremvidék, 

(4) Dunántúli-dombság, (5) Dunántúli-középhegység és az (6) Észak-magyarországi-középhegység. 

A tájbosztás rendszere, a nagytájak száma és elnevezése a múltban folyamatosan változott. Prinz Gyula már 

idézett munkájában, a Magyarország tájrajzában a jelenlegi országterületen két nagytájat, az Alföldet és a 

Pannonföldet említi, és ezeket országrészeknek nevezi. A történelmi Magyarország Felvidékének déli 

peremrészlete Mátraerdő megjelöléssel szerepel Prinz könyvében (Bulla, 1962). A háború előtti földrajztudósok 

munkáiból természetesen még sok más példát is hozhatnánk. Az 50-es évek iskolai tananyagában 4 nagytáj 

szerepelt: Alföld, Kisalföld, Dunántúl és az Északi-középhegység. Amint látjuk, az ez utóbbi helyett bevezetett 

Észak-magyarországi-középhegység is új elnevezés. 

Az új szemléletű tájbeosztás lényege, hogy a valóban összetartozó területeket kezeli egységekként és igyekszik 

szabadulni attól a megrögződött szemlélettől, hogy a Duna és a Tisza, illetve a folyók egyáltalában tájhatárokat 

jelentenek. Nyilvánvaló ugyanis, hogy egy folyó jobb és bal oldalán elterülő térségek ugyanazon tájhoz 

tartoznak. Így tehát a Duna-menti síkság a folyó mindkét oldalát felöleli és hasonlóképpen van ez a többi folyó 

esetében is. A Mezőföld az Alföld része, függetlenül attól, hogy a Duna másik oldalán helyezkedik el. A 

Visegrádi-hegység az Észak-magyarországi-középhegységhez tartozik, annak ellenére, hogy a Dunántúl 

területén van. 

A Kárpát-medence tájbeosztásával kapcsolatos egyik legújabb tanulmány szerzője Hevesi (2001), aki új 

szemléletű, az ország határokat mellőző, csak a természetföldrajzi egységeket tekintő tájbeosztási rendszert 

ismertet és áttekinti a tájbeosztás történetét is. 

A Kistájkataszter alapját képező tájbeosztást – a könyv tartalomjegyzékét – tájékoztatásként a mellékelt 1. 

táblázatban közöljük, a tájbeosztás térképét a 25. ábra mutatja be. A táblázat alapján az alkalmazott hierarchia is 

világos: nagytájak, középtájak és kistájak megkülönböztetésére került sor. Kistájcsoportokat nem határoztak 

meg, ez egy kissé zavaró. A problémát úgy hidalták át, hogy az összetartozó kistájaknak kétjegyű decimális 

megjelölést adtak. Így például a Zalai-dombság esetében (3.4) 3.4.11, 3.4.12 stb. jelöli a meg nem nevezett 

kistájcsoportot, 3.4.21 stb. a következőt, és így tovább. 
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1. táblázat. Magyarország természeti tájainak rendszertani felosztása 

1. Alföld: 

1.1. Dunamenti-síkság: 

            1.1.11. Vác–Pesti-Duna-völgy 

            1.1.12. Pesti-hordalékkúpsíkság 

            1.1.21. Csepeli-sík 

            1.1.22. Solti-sík 

            1.1.23. Kalocsai-Sárköz 

            1.1.24. Tolnai-Sárköz 

            1.1.25. Mohácsi-sziget 

            1.1.26. Mohácsi teraszos sík 

1.2 Duna–Tisza közi síkvidék: 

            1.2.11. Gerje–Perje-sík 

            1.2.12. Pilis–Alpári-homokhát 

            1.2.13. Kiskunsági-homokhát 

            1.2.14. Bugaci-homokhát 

            1.2.15. Dorozsma–Majsai-homokhát 
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            1.2.16. Kiskunsági löszös hát 

1.3. Bácskai-síkvidék: 

            1.3.11. Illancs 

            1.3.12. Bácskai löszös síkság 

1.4.Mezőföld: 

            1.4.11. Érd–Ercsi-hátság 

            1.4.12. Váli-víz síkja 

            1.4.21. Közép-Mezőföld 

            1.4.22. Velencei-medence 

            1.4.23. Sárrét 

            1.4.24. Sárvíz-völgy 

            1.4.25. Dél-Mezőföld 

            1.4.31. Enyingi-hát 

            1.4.32. Káloz–Igari-löszhátak 

            1.4.33. Sió-völgy 

1.5. Drávamenti-síkság: 

            1.5.11. Dráva-sík 

            1.5.12. Fekete-víz síkja 

            1.5.13. Nyárád–Harkányi-sík 

1.6. Felső-Tisza-vidék: 

            1.6.11. Beregi-sík 

            1.6.12. Szatmári-sík 

            1.6.13. Bodrogköz 

            1.6.14. Rétköz 

1.7. Közép-Tisza-vidék: 

            1.7.11. Taktaköz 

            1.7.12. Borsodi-ártér 

            1.7.13. Hevesi-ártér 

            1.7.14. Szolnoki-ártér 

            1.7.15. Jászság 

            1.7.21. Tiszafüred–Kunhegyesi-sík 

            1.7.22. Szolnok–Túri-sík 
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            1.7.23. Tiszazug 

            1.7.31. Hortobágy 

1.8. Alsó-Tisza-vidék: 

            1.8.11. Marosszög 

            1.8.12. Dél-Tisza-völgy 

1.9. Észak-alföldi-hordalékkúpsíkság: 

            1.9.11. Hatvani-sík 

            1.9.12. Tápió-vidék 

            1.9.21. Gyöngyösi-sík 

            1.9.22. Hevesi-sík 

            1.9,31. Borsodi-Mezőség 

            1.9.32. Sajó–Hernád-sík 

            1.9.33. Harangod 

1.10. Nyírség: 

            1.10.11. Közép-Nyírség 

            1.10.12. Északkelet-Nyírség 

            1.10.13. Délkelet-Nyírség 

            1.10.14. Dél-Nyírség 

            1.10.21. Nyugati-Nyírség (vagy Löszös-Nyírség) 

1.11. Hajdúság: 

            1.11.11. Hajdúhát 

            1.11.12. Dél-Hajdúság 

1.12. Berettyó–Körös-vidék: 

            1.12.11. Dévaványai-sík 

            1.12.12. Nagy-Sárrét 

            1.12.13. Berettyó-Kálló köze 

            1.12.14. Érmelléki löszös hát 

            1.12.21. Bihari-sík 

            1.12.22. Kis-Sárrét 

            1.12.23. Körös menti sík 

1.13. Körös–Maros köze: 

            1.13.11. Csanádi-hát 
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            1.13.12. Békési-hát 

            1.13.21. Békési-sík 

            1.13.22. Csongrádi-sík 

            1.13.23. Körösszög 

2. Kisalföld 

2.1. Győri-medence: 

            2.1.11. Szigetköz 

            2.1.12. Mosoni-sík 

            2.1.21. Fertő-medence 

            2.1.22. Hanság 

            2.1.31. Kapuvári-sík 

            2.1.32. Csornai-sík 

2.2. Marcal-medence: 

            2.2.11. Marcal-völgy 

            2.2.12. Kemenesalja 

            2.2.13. Pápa–Devecseri-sík 

2.3. Komárom–Esztergomi-síkság: 

            2.3.11. Győr–Tatai-teraszvidék 

            2.3.12. Igmánd–Kisbéri-medence 

            2.3.13. Almás–Táti-Duna-völgy 

3. Nyugat-magyarországi-peremvidék 

3.1. Alpokalja: 

            3.1.11. Soproni-hegység 

            3.1.12. Fertőmelléki-dombság 

            3.1.13. Soproni-medence 

            3.1.21. Kőszegi-hegység 

            3.1.22. Vas-hegy és Kőszeghegyalja 

            3.1.23. Pinka-sík 

            3.1.31. Felső-Őrség 

            3.1.32. Vasi-Hegyhát 

3.2. Sopron–Vasi-síkság: 

            3.2.11. Ikva-sík 
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            3.2.12. Répce-sík 

            3.2.13. Gyöngyös-sík 

            3.2.14. Rábai teraszos sík 

            3.2.15. Rába-völgy 

3.3. Kemeneshát: 

            3.3.11. Alsó-Kemeneshát 

            3.3.12. Felső-Kemeneshát 

3.4. Zalai-dombvidék: 

            3.4.11. Felső-Zala-völgy 

            3.4.12. Kerka-vidék (Hetés) 

            3.4.13. Közép-Zalai-dombság (Göcsej) 

            3.4.21. Egerszeg–Letenyei-dombság 

            3.4.22. Principális-völgy 

            3.4.23. Zalaapáti-hát 

            3.4.24. Alsó-Zala-völgy 

            3.4.25. Zalavári-hát 

            3.4.31. Mura bal parti sík 

4. Dunántúli-dombság 

4.1. Balaton-medence: 

            4.1.11. Kis-Balaton-medence 

            4.1.12. Nagyberek 

            4.1.13. Somogyi parti sík 

            4.1.14. Balaton 

            4.1.15. Balatoni-riviéra 

            4.1.16. Tapolcai-medence 

            4.1.17. Keszthelyi-riviéra 

4.2.Külső-Somogy: 

            4.2.11. Nyugat-Külső-Somogy 

            4.2.12. Kelet-Külső-Somogy 

            4.2.13. Dél-Külső-Somogy 

4.3.Belső-Somogy: 

            4.3.11. Marcali-hát 
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            4.3.12. Kelet-Belső-Somogy 

            4.3.13. Nyugat-Belső-Somogy 

            4.3.14. Közép-Dráva-völgy 

4.4. Mecsek és Tolna–Baranyai-dombvidék: 

            4.4.11. Mecsek-hegység 

            4.4.12. Baranyai-Hegyhát 

            4.4.21. Völgység 

            4.4.22. Tolnai-Hegyhát 

            4.4.23. Szekszárdi-dombság 

            4.4.31. Pécsi-síkság 

            4.4.32. Geresdi-dombság 

            4.4.33. Villányi-hegység 

            4.4.34. Dél-Baranyai-dombság 

            4.4.41. Észak-Zselic 

            4.4.42. Dél-Zselic 

5. Dunántúli-középhegység 

5.1.Bakonyvidék: 

            5.1.11. Tátika-csoport 

            5.1.12. Keszthelyi-fennsík 

            5.1.21. Badacsony–Gulács-csoport 

            5.1.22. Balaton-felvidék és kismedencéi 

            5.1.23. Vilonyai-hegyek 

            5.1.31. Veszprém–Nagyvázsonyi-medence 

            5.1.32. Kab-hegy–Agártető-csoport 

            5.1.33. Sümeg–Tapolcai-hát 

            5.1.34. Devecseri-Bakonyalja 

            5.1.41. Öreg-Bakony 

            5.1.42. Bakonyi-kismedencék 

            5.1.43. Keleti-Bakony 

            5.1.44. Veszprém–Devecseri-árok 

            5.1.51. Pápai-Bakonyalja 

            5.1.52. Pannonhalmi-dombság 
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            5.1.53. Súri-Bakonyalja 

5.2. Vértes–Velencei-hegyvidék: 

            5.2.11. Bársonyos 

            5.2.12. Által-ér-völgy 

            5.2.13. Móri-árok 

            5.2.21. Vértes-fennsík 

            5.2.22. Vértes peremvidéke 

            5.2.23. Gánti-medence 

            5.2.31. Zámolyi-medence 

            5.2.32. Sörédi-hát 

            5.2.33. Lovasberényi-hát 

            5.2.34. Velencei-hegység 

5.3. Dunazug-hegyvidék: 

            5.3.11. Nyugati-Gerecse 

            5.3.12. Központi-Gerecse 

            5.3.13. Keleti-Gerecse 

            5.3.14. Gerecsei kismedencék 

            5.3.21. Etyeki-dombság 

            5.3.22. Zsámbéki-medence 

            5.3.31. Budai-hegyek 

            5.3.32. Tétényi-fennsík 

            5.3.33. Budaörsi- és Budakeszi-medence 

            5.3.41. Pilisi-hegyek 

            5.3.42. Pilisi medencék 

6. Északi-középhegység 

6.1. Visegrádi-hegység: 

            6.1.11. Visegrádi-Dunakanyar 

            6.1.12. Visegrádi-hegység 

6.2. Börzsöny: 

            6.2.11. Központi-Börzsöny 

            6.2.12. Börzsönyi-kismedencék 

            6.2.13. Börzsönyi-peremhegység 
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6.3. Cserhátvidék: 

            6.3.11. Kosdi-dombság 

            6.3.12. Nézsa–Csővári-dombság 

            6.3.21. Központi-Cserhát 

            6.3.22. Galga-völgy 

            6.3.23. Ecskendi-dombság 

            6.3.24. Cserhátalja 

            6.3.31. Terényi-dombság 

            6.3.32. Szécsényi-dombság 

            6.3.41. Karancs 

            6.3.42. Litke–Etesi-dombság 

            6.3.51. Gödöllői-dombság 

            6.3.52. Monor–Irsai-dombság 

6.4. Mátravidék: 

            6.4.11. Magas-Mátra 

            6.4.12. Nyugati-Mátra 

            6.4.13. Déli-Mátra 

            6.4.21. Keleti-Mátraalja 

            6.4.22. Nyugati-Mátraalja 

            6.4.23. Mátralába 

            6.4.24. Parád–Recski-medence 

6.5.Bükkvidék: 

            6.5.11. Bükk-fennsík 

            6.5.12. Északi-Bükk 

            6.5.13. Déli-Bükk 

            6.5.21. Tárkányi-medence 

            6.5.22. Egri-Bükkalja 

            6.5.23. Miskolci-Bükkalja 

            6.5.31. Tardonai-dombság 

            6.5.32. Upponyi-hegység 

6.6. Aggtelek–Rudabányai-hegyvidék: 

            6.6.11. Aggteleki-hegység 
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            6.6.12. Alsó-hegy 

            6.6.21. Rudabányai-hegység 

            6.6.22. Szalonnai-hegység 

            6.6.23. Bódva-völgy 

            6.6.24. Tornai-dombság 

6.7. Tokaj–Zempléni-hegyvidék: 

            6.7.11. Központi-Zemplén 

            6.7.12. Abaúji-Hegyalja 

            6.7.21. Tokaji-hegy 

            6.7.22. Szerencsi-dombság 

            6.7.23. Hegyalja 

            6.7.31. Hegyközi-dombság 

            6.7.32. Vitányi-rögök 

6.8.Észak-magyarországi medencék: 

            6.8.11. Alsó-Ipoly-völgy 

            6.8.12. Középső-Ipoly-völgy 

            6.8.13. Nógrádi-medence 

            6.8.21. Zagyva-völgy 

            6.8.22. Medves-vidék 

            6.8.23. Felső-Tarnai-dombság 

            6.8.24. Tarna-völgy 

            6.8.31. Ózd–Egercsehi-medence 

            6.8.32. Pétervásári-dombság 

            6.8.41. Sajó-völgy 

            6.8.42. Putnoki-dombság 

            6.8.51. Szendrői-rögvidék 

            6.8.52. Rakacai-völgymedence 

            6.8.53. Keleti-Cserehát 

            6.8.54. Nyugati-Cserehát 

            6.8.61. Hernád-völgy 

            6.8.62. Szerencsköz 

4. 3.   A táj- és környezettervezés jogi alapjai 
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4.1. 3.1 Jogi szabályozás a környezetvédelemben 

Először nézzük meg egy animáció példáján a környezetben bekövetkezett károsodásokat az idő függvényében, 

az erre adott válaszreakciókat, illetve a társadalom környezetpolitikát formáló erejét. Már kismértékű károsodás 

is feszültségeket okozhat a gazdaság, a társadalom számos területén, amelyek tovább növelik a károsodás 

mértékét. A károsodás felismerését követően igény jelentkezik a károsodás tudományos alapokon való 

megértésére. A tudományosan megalapozott információk birtokában a közvélemény tudatossá válik, és ezáltal 

nyomást tud gyakorolni a környezetvédelmi politikára, amely a társadalom véleményét figyelembe véve alakítja 

ki a környezetvédelmi károk megszüntetésére irányuló stratégiáját.   (Az animáció következő forrás alapján 

készült: Dr. Fekete Jenő György: Környezeti stratégiák, 2011, www.tankonyvtar.hu) 

 

 

1. animáció Környezetvédelmi politika (www.tankonyvtar.hu) 

A táj- és környezettervezés jogi alapjait számos törvény, rendelet, jogszabály szabályozza, hiszen a tervezés 

minden olyan dologgal kapcsolatban áll, aminek térbeli vonatkozása van. Nem kívánjuk ezeket felsorolni és a 

vonatkozó törvényeket ismertetni, csupán a legfontosabbra, a környezetvédelmi törvényre, illetve ennek 

előzményeire térünk ki. A környezetvédelmi törvény adja azt a jogi keretet, amelyre a tervezés során 

folyamatosan figyelni kell. 

Amióta ember él a Földön, befolyást gyakorol a környezetére. Kezdetben – az ember megjelenése előtt – az élő- 

és az élettelen természet létezett csupán, később, az ember megjelenésével az élővilág kitüntetett, különleges 

élőlénye egy külön szférát teremtett, az emberi társadalomét, amely – az idő múltával és az emberiség 

létszámának emelkedésével – egyre fokozódó befolyást gyakorolt a környezetre (26. ábra). A környezet 

használatával megjelent a környezeti értékek károsítása, szennyezése, veszélyeztetése, ezért a múlt század 

hatvanas éveitől kezdődően megindult a környezet tudatos védelmére irányuló mozgalom, amely végül a 

törvénykezésben is megtestesült. A káros, veszélyes környezeti hatások területi határokat nem ismernek, térben 

szinte korlátlanul terjednek, hatásuk időben is kitolódik, továbberősítve a vészhelyzeteket. A 27. ábra a 

jövedelmek eloszlását mutatja a Földön. A környezetkárosítás elsősorban a leggazdagabbak életmódjával, 

fogyasztásával, igényeivel függ össze. 
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26. ábra A táj mint a természeti, társadalmi-gazdasági és kulturális politikai szféra közös része. 

(Brunckhorst, 2002 nyomán) 
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27. ábra A jövedelmek eloszlása a Földön. (Faragó–Nemes, 1997) 

Az első figyelemre méltó lépés az USA-ban történt 1969-ben, amikor a nemzeti környezetpolitikai törvényt 

(NEPA – National Environmental Policy Act) elfogadták. Európában az ENSZ Stockholmi konferenciája (1972) 

volt a mérföldkő, amely a problémákat megfogalmazta. Ekkor a környezetvédelmi problémákat még 

szektoronként kezelték, kevésbé volt fontos a megelőzés, a szemléletet az end-of-pipe (csővégi) gondolkodás 

jellemezte, így a környezeti szabályozás annyit jelentett, hogy a hulladékot kezelik, lerakják, égetik, de a 

megelőzésre épülő gondolkodásmód alapvetően hiányzott. 

  

A Riói Konferencia (1992) fogalmazta meg először a fenntartható fejlődés koncepcióját, amely a környezet 

érdekeinek figyelembe vételét, a jövőbeli fejlődés valójában egyetlen követhető útját jelöli ki.  AJohannesburgi 

csúcstalálkozó (2002) megállapította, hogy a Rióban elfogadott egyezmények, programok végrehajtása a vártnál 

lassabban halad, mert továbbra sem működik a környezetvédelem integrációjának elve, a világ sokkal több 

erőforrást használ fel, mint amit ökológiai szempontból lehetne, hiányoznak az összefüggő politikák és kevés a 

végrehajtáshoz szükséges pénz. 

2012-ben rendezték meg a Rio+20 Föld Csúcs konferenciát (ENSZ Fenntartható Fejlődés Konferenciája), 

amelyen több mint 100 állam- és kormányfő kívánt megegyezni a tárgyban, Amint közismert, ez nem igazán 

sikerült. Nem az történt tehát, amit vártunk. Az Earth Summit alkalmával egy igen terjedelmes, 283 pontból álló 

egyezményt terveztek elfogadni a résztvevő országok képviselői. 130 ország szakemberei, küldöttsége 

készítette, tárgyalta, szövegezte a tervezetet, amelynek címe: „The Future We Want” („A jövő, amit mi 

akarunk”) volt. A tervezet kompromisszumokkal és igen gyenge kívánalmakkal van tele a 20 évvel ezelőttihez 

képest. Még a használható ötletek is általánosságokba menve, tompítva kerültek az elfogadott változatba. 

Példaként vegyük azt a szándékot, amely szerint új, környezetbarát mutatókat kívántak kidolgozni a 

világgazdasági fejlődési mutatók helyett. Ez a szándék úgy került az anyagba, mint megfontolandó. A világ 

óceánjainak egységes kezeléséről szóló határozatot is három évre elhalasztották. 
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A környezetvédelmi szabályozás kezdeteként III. Károly 1729. évi dekrétumát szokás említeni, amely 

megtiltotta a vadászatot és a madarászást a szaporodási idő alatt, ez azonban elsősorban a vadászat érdekeit 

szolgálta. Attól kezdve beszélhetünk a környezetvédelem szabályozásáról, amióta a károsító hatásokra, 

jellemzőkre a jog valamiképpen reagál. Az első környezetvédelmi próbálkozások a természetvédelem, a vízjogi 

szabályozás, az iparhatósági követelményekre vonatkozóan jelentek meg. A környezet- és természetvédelem 

egyik legfontosabb feladata mindig is az erdőterületek megtartása, növelése és jó menedzsmentje volt (28. ábra). 

 

28. ábra A fenntartható fejlődés fontos feladata az erdőirtás megakadályozása, az erdőterületek fenntartható 

menedzsmentje, illetve a Föld felszínének számos helyén az erdőterület bővítése. Kékestető. (Forrás: 

hu.wikipedia.org) 

Magyarországon az első környezetvédelmi törvényt 1976-ban hozták meg (1976. évi II. törvény az emberi 

környezet védelméről). E törvény csupán egy állomása volt a környezetvédelmi szabályrendszernek, 

meghatározta azokat a kereteket, amelyeket a részletes környezetvédelmi szabályoknak kell megvalósítaniuk. 

1976-tól a kilencvenes évek elejéig alacsony szintű, eltérő részletességű szabályozásról beszélhetünk csupán.  

Az új, második környezetvédelmi törvény megjelenéséig, 1995-ig, két fontos előrelépésről beszélhetünk: 

bevezették az üzemanyagok környezetvédelmi termékdíját és kötelezővé tették a környezetvédelmi 

hatásvizsgálatot. Ez utóbbi a táj- és környezettervezést is érinti. A törvényalkotás, illetve a törvényszerkesztés 

tekintettel van a környezetvédelem érdekeire. 
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29. ábra Fenntartható fejlődés? Homokbucka a Kiskunságban, Fülöpháza térségében. 

A futóhomoknak mozognia kell, ha a természetességet tartjuk szem előtt. 

(Forrás: www.orszagalbum.hu) 

Fontos megemlíteni, hogy századunk kezdetén az EU-csatlakozásra való felkészülés, majd a csatlakozás után az 

abból adódó követelmények jogközelítési, jogharmonizációs folyamatot indítottak el, amely a környezettel 

kapcsolatos területet is érintette, illetve érinti. 

A 29. ábra azt illusztrálja, hogy az elmúlt évtizedek szemlélete a természetesség fenntartását fontosabbnak tartja, 

mint esetleg egy természetes állapotú terület hasznosítását – az ábrát tekintve tehát pl. a futóhomok akáccal 

történő megkötését. 

  

Az 1995. évi LIII. törvény I. fejezete (Általános rendelkezések) elvi kérdéseket tisztáz, megadja a környezetjog 

szabályozási rendszerének vázlatát a kapcsolódó jogszabályok előzetes listájával, az alapfogalmak definiálása 

után pedig felvillantja a környezetvédelem alapelveit. A II. fejezet felsorolja az egyes környezeti elemeket, 

illetve az azokat veszélyeztető tényezőket. A III. fejezet a környezet védelmét szolgáló állami tevékenységeket 

tárgyalja, egyebek között felsorolja az állam, az országgyűlés és a kormány kapcsolódó feladatait, valamint 

érinti a Nemzeti Környezetvédelmi Programot. A IV. fejezet a helyi önkormányzatok környezetvédelmi 

feladatait sorolja fel. 

Az V. fejezet a környezet védelmének megalapozásáról, egyebek között a tervezési kérdésekről is szól. A 48/A–

F paragrafusok a táj- és környezettervezést szinte valamennyien közvetlenül is érintik. 

Szó esik az átfogó, a tematikus és az egyedi környezetvédelmi tervről. Az emberi egészség védelme, a 

természeti erőforrások és értékek megőrzése és fenntartható használata azon legfontosabb gondolatok közé 

tartozik, amelyeket a tervezésnek szolgálnia kell.  A tervezés során az alacsonyabb szintű környezetvédelmi 

terveket a magasabb területi szintű  tervekkel, a tematikus és az egyedi környezetvédelmi terveket az adott 

területi szint átfogó környezetvédelmi tervével össze kell hangolni – írja a törvény. 
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A tájtervezés szempontjából fontos, hogy a „területi környezetvédelmi programokban foglaltakat az adott 

területi szint fejlesztési koncepciójának és rendezési, valamint fejlesztéspolitikai terveinek kidolgozása, a 

döntéshozatal és a végrehajtás, továbbá az adott területre vonatkozó ágazati tervezés során érvényre kell 

juttatni”. A 48/C paragrafus is lényeges, amely szerint „a regionális fejlesztési tanács a tervezési-statisztikai 

régióra vonatkozóan az érintett megyei önkormányzatokkal egyeztetve regionális környezetvédelmi programot 

készít”. A regionális környezetvédelmi program magába foglalja azokat a célokat és intézkedéseket, amelyek 

elérése, illetve megvalósítása regionális szinten hatékony és indokolt. 

  

Mivel a tervezés mindig valamely közigazgatási egység keretén belül történik, lényeges a 48/D paragrafus is, 

amely szerint a megyei környezetvédelmi program tartalmazza azokat a célokat és intézkedéseket, amelyek 

elérése, illetve megvalósítása megyei szinten hatékony és indokolt. A megyei környezetvédelmi programban 

foglalt feladatok végrehajtásáról, valamint ezek feltételeinek biztosításáról a megyei közgyűlés gondoskodik, 

amely azután figyelemmel kíséri a feladatok megoldásának sorsát. 

   

A települési környezetvédelmi programot szintén lényeges a tervezésnél figyelembe venni. E program 

kiterjedhet „a települési környezet minőségének, környezetbiztonságának, környezet-egészségügyi állapotának 

javítása, valamint a természeti értékek védelme és fenntartható használata érdekében” – a következőkre: „a 

területhasználattal, a földtani képződmények védelmével, a talaj, illetve termőföld védelmével, a felszíni és 

felszín alatti vizek, vízbázisok védelmével, a rekultivációval és rehabilitációval, a természet- és tájvédelemmel, 

az épített környezet védelmével, az ár- és belvízgazdálkodással, az üvegházhatású gázok kibocsátásának 

csökkentésével, az éghajlatváltozás várható helyi hatásaihoz való alkalmazkodással, a környezeti neveléssel, 

tájékoztatással és a társadalmi részvétellel kapcsolatos” feladatokra és előírásokra (az idézőjelben szószerinti 

idézet a törvényből, de nem felsorolásszerűen, ahogy a törvényben olvasható). 

   

További figyelembe veendő dokumentum a települési önkormányzatok közös települési környezetvédelmi 

programja, amennyiben ilyen rendelkezésre áll. A 48/F paragrafus szerint a területi környezetvédelmi program 

kidolgozójának a program tervezetét az illetékes környezetvédelmi, talajvédelmi, ingatlanügyi hatóságnak és az 

egészségügyi államigazgatási szervnek el kell küldenie véleményezésre. A véleményezésbe az illetékes 

környezetvédelmi igazgatási szervek, a védett természeti területek természetvédelmi kezeléséért felelős szerv, 

valamint a természetvédelmi, vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek is bevonandók. Természetesen a 

területi környezetvédelmi programok végrehajtásának helyzetéről a lakosságot rendszeres időközönként 

tájékoztatni kell – írja a törvény. 

A Nemzeti Környezeti Térinformatikai Rendszerről szóló paragrafusok az ezzel kapcsolatos legfontosabb 

előírásokat szabályozzák.  Ezek tisztázzák a környezetvédelmi információ kezelésével és a nyilvánosságával 

kapcsolatos egyes jogosítványokat, megadják a legfontosabb gazdasági eszközök listáját, felsorolják a 

környezetvédelmi igazgatás jogintézményeit (ide értendő a környezeti hatásvizsgálat, felülvizsgálat és az 

ezekhez kapcsolódó eljárási szabályok rendezése). 

4.1.1. A tájtervezés szempontjából fontos törvény az 1996. évi XXI. törvény a 
területfejlesztésről és a területrendezésről, amely azonban csak közvetve érinti 
a tájtervezést, mivel a törvényben a tájtervezésről közvetlenül nem 
olvashatunk. Szerepelnek azért olyan fogalmak, mint a táj terhelése és 
terhelhetősége, az ökológiai elvek érvényesítése, a területi adottságok és az 
erőforrások hosszú távú hasznosítása és védelme. 

4.1.2. Ugyanebben az évben jelent meg a természet védelméről szóló 1996. évi 
LIII. törvény, amelynek célja „a természeti értékek és területek, tájak, valamint 
azok természeti rendszereinek, biológiai sokféleségének általános védelme, 
megismerésének és fenntartható használatának elősegítése, továbbá a 
társadalom egészséges, esztétikus természet iránti igényének kielégítése”. 
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Ebben a törvényben szerepel a tájvédelem fogalma, sőt a táj és az egyedi 
tájérték meghatározása is. Szó esik egyebek között a tájba illesztésről, a 
tájsebekről, a tájképi adottságok megőrzéséről, az esztétikai értékről. A 30. 
ábrán bemutatott, erózió által létrehozott tájseb egy tipikus esete annak, 
amikor a sebek begyógyítása igen nehéz feladat. Megemlítem, hogy egy 
eróziós árok – a kiváltó októl függetlenül – nemcsak sebként, de természetes 
formaként is értelmezhető. 

 

30. ábra Fenntartható fejlődés? Eróziós árok Pusztaberki határában. Mit tehetünk a lineáris erózió ellen? (A 

szerző felvétele) 

4.2. 3.2Rendezési tervek 

A rendezési tervek adják a legfontosabb keretet a tájtervezéshez. A regionális rendezési tervek sok tekintetben 

hasonlók a tájrendezési tervekhez, így szerkezeti felépítésük, időtávlatuk és léptékük a tájrendezési tervekével 

csaknem azonos.  Az ÉVM 9007/1983. számú közleménye a tájtervezési tevékenységet a rendezési tervek 

készítésén belül szabályozta. Aközlemény közzétételét követően megjelentek a regionális tájrendezési tervek, 

amelyek elsősorban a természetvédelmi területekre és az akkori nemzeti parkokra, így Bükki, Duna–Dráva, 

Duna–Ipoly, Fertő-tavi, Hortobágyi, Kiskunsági Nemzeti Parkra készültek. Ezek a tervek valójában tájterveknek 

is tekinthetők. 

Nem hazai példaként lássuk a háborúban lebombázott Frankfurt egy történelmi helyének rekonstrukcióját (31. 

ábra) és a dél-afrikai Krüger Nemzeti Parkot, amely szintén egy terv eredményeként létrejött nemzeti park (32. 

ábra). 
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31. ábra A Römer platz újjáépítésének kezdete 1971-ben. Frankfurt. (A szerző felvétele) 

 

32. ábra Természetvédelem. A Krüger Nemzeti Park. Dél-afrikai Köztársaság. (A szerző felvétele) 

Az általános rendezési tervek a tájrendezési feladatokat is tartalmazzák. A tájrendezési és természetvédelmi 

tervjavaslat elkészítése is kötelező. Az ÉVM 9007/1983. számú közleménye tehát a tájtervezési tevékenységet a 

rendezési tervek készítéséhez kapcsolta. 
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A későbbiekben több más, fontos olyan jogszabály született, amely az előbb említett közleményt követte, illetve 

módosította. Itt kell megemlítenünk az 1997. évi LXXVIII. törvényt az épített környezet alakításáról és 

védelméről, a 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendeletet az országos településrendezési és építési 

követelményekről [OTÉK], a 2/2005. (I. 11.) Kormányrendeletet az egyes tervek, illetve programok környezeti 

vizsgálatáról, a 252/2006. (XII. 7.) Kormányrendeletet a településrendezési és az építészeti-műszaki 

tervtanácsokról, a 9/1998. (IV. 3.) KTM rendeletet az önkormányzati főépítészi tevékenység ellátásának 

részletes szakmai szabályairól és feltételeiről, továbbá a 4/2003. (II. 20.) NKÖM rendeletet az örökségvédelmi 

hatástanulmányról. 

Az 1997. évi LXXVIII. törvény sok fontos fogalmat definiál, illetve értelmez újra. Eszerint: 

·       „a településfejlesztési koncepció a fejlesztés összehangolt megvalósulását biztosító és a településrendezést 

is megalapozó, a település közigazgatási területére kiterjedő önkormányzati településfejlesztési döntéseket 

rendszerbe foglaló, önkormányzati határozattal elfogadott dokumentum, amely a település jövőbeni kialakítását 

tartalmazza. 

·       a Településszerkezeti terv az a településrendezési terv, amely meghatározza a település alakításának, 

védelmének lehetőségeit és fejlesztési irányait, ennek megfelelően az egyes területrészek felhasználási módját, a 

település működéséhez szükséges műszaki infrastruktúra elemeinek a település szerkezetét meghatározó térbeli 

kialakítását és elrendezését. 

·       a Szabályozási terv az a településrendezési terv, amely a település közigazgatási területének 

felhasználásával és beépítésével, továbbá a környezet természeti, táji és épített értékeinek védelmével 

kapcsolatos sajátos helyi követelményeket, jogokat és kötelezettségeket megállapító építési előírásokat térképen, 

rajz formájában ábrázolja.” 

A fentiekből következik tehát, hogy a tájtervezés legfontosabb keretét a szabályozási terv adja meg, hiszen a 

tervek rendszerint valamely település mint közigazgatási egység területére vonatkoznak. Az 1997. évi LXXVIII. 

tv. 2. § 20. bekezdés definiálja a szabályozási tervet, a 29. bekezdése pedig a településszerkezeti tervet. 

4.3. Jogi szabályozás a tájvédelemben 

A tájtervezésnek a tájvédelmi jogi szabályozás követelményeit is figyelembe kell vennie. Ezzel kapcsolatban is 

nagyon sok fontos rendeletet, jogszabályt lehetne idézni. A következőkben a legfontosabbakra igyekszünk 

kitérni. Időrendben az első említésre méltó jogszabály az építésügyről szóló 1964. évi III. törvény, valamint az 

azt végrehajtó 30/1968. (XII. 2.) Kormányrendelet. Azért is fontos ez a rendelet, mert a rendezési programok,  

rendezési tervek állampolgári részvételi szabályokat is tartalmaznak. Az EU csatlakozás óta jól tudjuk, milyen 

fontos a lakosság részvétele a törvényhozásban. Meglepő tehát, pozitív értelemben, hogy Magyarországon már a 

hatvanas években utalás történt a lakosság részvételére, az idézett törvény szerint ugyanis a programot az 

államigazgatási és érdekképviseleti szervekkel egyeztetni, közben pedig a lakossággal ismertetni kell. 

  

A Tájvédelmi Kézikönyv (Csőszi, 2010) a 166/1999. (XI.19) kormányrendelet gyakorlati alkalmazásához kíván 

segítséget nyújtani.  A kézikönyv első kiadása 2004-ben jelent meg, az idézett változat a harmadik kiadás. A 

többszöri kiadást a jogszabályi változások indokolják. Gondolunk itt elsősorban a 2009. március 1-én hatályba 

lépett, a szakhatósági részvétel köreit átfogóan módosító 362/2008. (XII. 31.) Kormányrendeletre, amely 

hatályon kívül helyezte a 166/1999. (XI. 19.) Kormányrendeletet, és a tájvédelmi szakhatósági részvétel eseteit 

is módosította. 

A 33. ábra arra mutat példát, hogy nem szükséges minden esetben a hasznosítás lehetőségeit keresni, különösen 

akkor nem, ha a terület természetvédelmi és tájvédelmi szempontból legalábbis figyelemre méltó. A 34. ábra a 

már többször említett dél-afrikai Krüger Nemzeti Park egy csodálatos táj részletét mutatja, amely jogilag is 

védett. A 35. ábra pedig azt a dilemmát hivatott bemutatni, hogy vajon hagyni kell-e egy folyót, hogy a medrét 

tetszése szerint változtassa, vagy szabályozni kell és folyását mesterségesen kialakított mederbe kell-e 

kényszeríteni. 
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33. ábra Szikes folt a Kiskunságban, Fülöpháza térségében. Védeni kell vagy hasznosítani? 

(A szerző felvétele) 
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34. ábra A Krüger Nemzeti Park a világ egyik első nemzeti parkja, amelyet több mint 100 éve véd a jogi 

szabályozás. (A szerző felvétele) 

 

35. ábra A Hernád-folyó medre, amely helyét folyamatosan változtatja. Védeni kell vagy stabilizálni? 

(A szerző felvétele) 

A Tájvédelmi Kézikönyv elsősorban szakmai alapot kíván adni, tehát már nem annyira jogszabály-centrikus, 

mint elődei. Definiálja a vonatkozó legfontosabb fogalmakat is. A tervezés során fokozottan figyelemmel kell 

lenni a táj védelmének érdekérvényesítésére. A védelem és ennek szakmai, hatósági érvényesítése rendkívül 

összetett és bonyolult kérdés. A védelem az épített környezetre, a területrendezésre, területfejlesztésre 

vonatkozó jogszabályok figyelembevételét, továbbá a környezetvédelem, főként azonban a természetvédelem 

jogszabályainak alkalmazását, valamint az ezeket keretbe foglaló, természet védelméről szóló törvény 

jogszabályait és ezek végrehajtását tartalmazó rendeletek követelményeinek való megfelelést jelenti. 

Korábban beszéltünk arról, hogy a tájtervezés tényleges kereteit a területrendezési tervek adják meg. A 

tájvédelmi szakhatóságnak véleményezési jogköre van a településrendezési tervek elfogadási eljárásában. 

Megemlítjük továbbá, hogy a környezet állapotát befolyásoló, illetve megváltoztató tevékenységek körének 

jelentős hányadára a 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet előírja a környezeti hatásvizsgálat készítésének 

kötelezettségét. 

5. 4.   Tájtervezés és földhasználat-tervezés 

Említettük, hogy a tudatos tájtervezés viszonylag új irányzat, még inkább igaz ez a földhasznosítás tervezésre. 

Nem könnyű megtervezni és előírni azt, ami környezet- és természetvédelmi szempontból optimálisnak tűnik. 

Számos jogi, gazdasági, politikai tényezőt kell egyszerre figyelembe venni, hogy a természeti tényezőkről ne is 

beszéljünk. Tervezhető-e mindenhol a földhasználat? A 36. ábrán bemutatott területen bizonyára nem. 
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36. ábra Tervezhető itt a földhasználat? Badland. Fuerteventura, Kanári-szigetek.                          (A szerző 

felvétele) 

Az alapkérdés azonban mégiscsak az, hogy a földhasználat csak akkor tervezhető, ha erre a tulajdonviszonyok is 

lehetőséget adnak, tehát a tulajdonos – például egy önkormányzat – újra kívánja gondolni a település 

földhasználati szerkezetét és ehhez tervet készíttet. 

A következő lényeges kérdés, hogy mit értünk földhasználaton, földhasznosításon. Bár ez valójában teljesen 

egyértelmű kellene, hogy legyen, nevezetesen a klasszikus földhasználati módokat – tehát szántó, rét, legelő, 

szőlő, gyümölcsös, erdő, vizenyős terület, beépített terület, stb. – értjük rajta, a valóságban – és erre a 

későbbiekben egy példa kapcsán vissza is térünk – gyakran egy földhasználati módon belül (pl. szántó) – 

különböző haszonnövényekkel történő használatot értik. Megemlítjük végül, hogy a "földhasznosítás" 

fogalmával szinonim értelemben használjuk a "területhasznosítás", "területhasználat", "földhasználat" 

fogalmakat. 

Ha a földhasznosítás időbeli változásait kívánjuk nyomon követni, monitoringozni, akkor ehhez távérzékelt 

anyagokat használunk és térinformatikai módszereket alkalmazunk. Ez inkább tudományos feladat, a 

tervezéshez csak annyiban kapcsolódik, amennyiben azt vizsgáljuk, hogy a korábbi használati módok milyen 

kapcsolatban álltak a természeti tényezőkkel, tehát környezetbarátnak voltak-e tekinthetők. Ha igen, akkor ezt a 

jövőbeli tervezéshez felhasználhatjuk. 

5.1. 4.1 A földhasználat-tervezés és a területfejlesztés kapcsolata 

A földhasználat tervezésének és a táj pozitív értelemben vett átalakításának legjobb példája a németországi 

tagosítás (37. ábra), amelynek során művelhető parcellákat alakítottak ki olyan területeken, ahol a szikla 

kibúvások és a köztük lévő bokros foltok a rendezés előtt nem tették lehetővé a terület művelését. 
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37. ábra A tagosítás (Flurbereinigung) a Mosel-völgyben mindenhol, ahol lehetett, szőlőterületet hozott létre, 

még a meredek lejtőkön is, csupán a sziklákat zárták ki. (A szerző felvétele) 

A földhasználat tervezése nem csak a tájtervezés része, de a területfejlesztés – regionális tervezés – területi 

tervezés témakörébe is besorolható. Mivel e tárgyban több hazai és külföldi összefoglaló munka is megjelent, a 

fogalmakkal kapcsolatos elemzésekre csak röviden térünk ki. 

A területfejlesztés a települési szintnél kezdődik és magasabb tervezési, illetve közigazgatási egységeken át akár 

nemzetközi szintig is eljuthat. Regionális tervezésen egy országra, vagy nagyobb területi egységre irányuló 

bármely olyan tervezési tevékenységet értünk, amely az adott területen változásokat irányoz elő – általában 

jobb, kiegyensúlyozottabb területi szerkezet és viszonyok megteremtése céljából. Az ennek alapjául szolgáló 

adatbázis általában országos, megyei, korábban és a jövőben ismét járási, végül községi szintű. 

A tervezés számítógépes adatbázisok, információs rendszerek nélkül elképzelhetetlen. Erre egy múlt század végi 

példát említünk. Az NSZK-ban egy automatizált területi katasztert építettek fel, amelyben minden a telkekre, a 

földhasznosításra és a talajra vonatkozó releváns információ szerepel. Ez főként a törvényhozással kapcsolatos 

szabályozásokat jelenti, gondoljunk pl. tájvédelmi, természetvédelmi előírásokra. A kataszter 

(Raumordnungskataster, Bill, 1996) a következő célokat szolgálja: 

–       területi és területszerkezeti tervek, intézkedések és beruházások elbírálása; 

–       meglévő és várható földhasználati konfliktusok (vö. földhasználati tervezés) kimutatása és a megoldás 

lehetőségeinek felvázolása; 

–       országos és regionális szintű, köz- és magántervek egyeztetése és az ehhez kapcsolódó tanácsadás, 

valamint a gazdaság és a közigazgatás területét érintő, nagyobb horderejű tervek egyeztetése; 

–       területfejlesztési és tájtervek kidolgozása, illetve az ezzel kapcsolatos döntések előkészítése. 

Amint látjuk, a földhasználat tervezése is szerepel a célok között. 

A tájtervezés, ezen belül a földhasználat tervezése részben, vagy egészben érintheti a települések, ezen belül a 

városok területét is, így a várostervezés is tekinthető földhasználati tervezésnek, hiszen az alapkiindulás azonos, 

valamely területi egységre készítendő tervezési feladatról, hasznosítási tervről van szó. 

 A 38. ábra ismét egy olyan területet mutat, ahol a hasznosítás, a tervezés, a földhasználat tervezése nem valós 

kérdésfelvetés. 
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38. ábra A félig száraz és száraz (szemiarid és arid) térségek hasznosítása nem megoldható. Az erózió 

folyamatosan változtatja és alakítja a felszínt. Délkelet-Spanyolország. (A szerző felvétele) 

A földhasználat tervezésénél is, mint minden területi vonatkozású kérdés esetében, fontos a lépték, a méretarány 

kérdése. Az előbb említett várostervek például nagy, leggyakrabban 1:500–1:2000-es méretarányúak. A 

földhasználati tervek, ha nem településekre vonatkoznak, hanem nagyobb egységekre, akkor 1:5 000–1:25 000 

méretarányúak, de ha nagyobb területi egységekről van szó, akkor az 1:100 000 méretarányig is elmehetnek. 

A 2. számú animáció a Squaw Creek nevű patak (Iowa, USA) vízgyűjtőjének tájváltozását mutatja. Az egyes 

fázisok segítségével jól követhetők a patakmeder és a növényborítottság változásai. A szabályozások 

módosították a patak medrének teljes hosszát, lefutási irányát és jellegét is. A mellékágak eltűntek, a 

patakmeder sok helyen kiegyenesedett és kiszélesedett. A növényzet a mezőgazdaság és a patakszabályozás 

következtében megváltozott. A szántóföldek terjedése miatt eltűntek a rétek, kaszálók, fasorok. A szabályozások 

nyomán fellépő hidrológiai változások pedig kihatással voltak a természetes növényzet fajösszetételére. 

interpretinglandscapechange (animáció neve) 

2. animáció A Squaw Creek (Iowa, USA) vízgyűjtőjének tájváltozása 1939–1998 között (Wagner–Gobster, 

2007) 

5.2. 4.2A földhasználat-tervezés európai irányelvei 

5.2.1. 4.2.1       A Seveso II irányelv 

A településrendezési tervezésnek az esetlegesen előforduló balesetekre is oda kell figyelnie, ezért mindenekelőtt 

az erre vonatkozó jogszabályokról emlékezünk meg röviden.  A súlyos balesetek megelőzésére vonatkozó 

követelményeket a Seveso II. (96/82/EK) irányelv 12. cikke tartalmazza. A baleseti veszélyekre való 

odafigyelés viszonylag új elem a tervezésben. Elsősorban a veszélyes ipari üzemekkel kapcsolatos az irányelv. 

Mint ismeretes, a Seveso irányelvek egy olasz városról kapták nevüket, ahol 1976 júliusában egy olyan súlyos 

baleset fordult elő, amelynek következtében 2 kg dioxin jutott a levegőbe bizonyos veszélyes anyagok tökéletlen 
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égése miatt. A következmény súlyos mérgezés volt, 2000 ember szenvedett dioxin-mérgezést, 600 embert 

kellett kitelepíteni otthonából. Az érintett terület kb. 10 négyzetmérföld (25 900 km2) volt. A felső talajréteget el 

kellett távolítani, a házi állatokat meg kellett semmisíteni, a helyben termesztett élelmiszerekből hónapokig nem 

lehetett fogyasztani. 

Az irányelvet hazánkban a „Katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal 

kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 1999. évi LXXIV. törvény” és ezen törvény IV. 

fejezetének végrehajtását szolgáló „a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről 

szóló 2/2001. (I. 17.) Korm. rendelet szabályozza és ennek keretében épült be az irányelv a jogrendbe. A 

2/2001. (I. 17.) Kormányrendelet az alábbi területek vizsgálatára terjed ki: a veszélyes tevékenység azonosítása; 

a súlyos balesetek veszélyének azonosítása és kockázatuk elemzése; a biztonsági irányítási rendszer; a súlyos 

balesetek káros hatásainak értékelése, a lehetséges dominóhatás; a belső, illetve a külső védelmi terv és ezek 

végrehajtási feltételeinek megléte; a településrendezési tervezés; a lakossági tájékoztatás és a nyilvánosság 

biztosítása. 

Amint látjuk, a településrendezés is szerepel a felsoroltak között. Veszélyes létesítményre építési engedély, 

használatbavételi engedély, továbbá veszélyes tevékenység megkezdésének engedélyezése csak a BM Országos 

Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnak, a Műszaki Biztonsági Főfelügyelet szakhatósági hozzájárulásával kiadott 

engedélye alapján adható. 

A Seveso II. Irányelvet 2003-ban módosították. A kiváltó ok újabb, óriási anyagi károkat okozó és több 

emberéletet követelő, súlyos ipari balesetek előfordulása volt. Ilyen baleset volt például a 2000-ben történt 

romániai cián-szennyezés. 2003. december 31-én hatályba lépett a 2003/105/EK Irányelv. 

5.2.2. 4.2.2       Az EU földhasználati iránymutatója 

Az Európai Bizottság által kiadott Land Use Planning Guidelines (Christou et al., 2006) szabályozza a 

legfontosabb vonatkozó kérdéseket, amelyek a biztonságra és a kockázatra vonatkoznak, tekintettel a Seveso II. 

irányelvre – ugyanakkor néhány, a tervezéssel kapcsolatos általános kérdésre is kitér. A kiadvány magyar 

fordítása nem a földhasználat kifejezést használja, hanem településrendezési tervezésről beszél és a bevezető 

részben azt írja, hogy a dokumentum különösen a kockázatértékelésben járatlan településrendezési tervezésben 

résztvevőknek szól. 

A magyar fordítás címe tehát nem pontosan fedi az angol címet: „Iránymutatások a településrendezési 

tervezéshez…” A cím folytatásában hivatkozás történik a fent említett Seveso II irányelvre is. A különböző 

nyelvekre való fordításból adódó esetleges értelmezési problémákra maga a kiadvány is utal, amikor felsorolja, 

hogy a különböző nyelvű fordításokban hogy hangzik ez a kifejezés. 

A kiadványban szereplő FAO (www.fao.org) definíció szerint a földhasználat-tervezés úgy határozható meg, 

mint a tájpotenciál (talaj- és vízpotenciál), a földhasználati és a gazdasági-társadalmi viszonyok alternatíváinak 

szisztematikus elemzése abból a célból, hogy a lehető legjobb földhasználati módot válasszuk ki és 

alkalmazzuk. A cél azon földhasználati módok kiválasztása tehát, amelyek leginkább megfelelnek a lakosság 

érdekeinek az erőforrások jövőbeni megőrzése mellett. A tervezés hajtóereje a változtatás, valamint a jobb 

menedzsment iránti igény, vagy a változó viszonyoknak megfelelő, teljesen új földhasználati térszerkezet 

létrehozásának folyamata. 

Az Európai Bizottság a „területi tervezés” definícióját az 1997. évben megjelent „Területi tervezési rendszerek 

és politikák” kézikönyvben adja meg: „A területi tervezés a közszféra  által egy területen vagy területeken a 

tevékenységek jövőbeli felosztására használt módszereket jelenti. Célja a földhasználatok racionálisabb területi 

megszervezése és az azok közötti kapcsolat megteremtése a fejlesztési igények és a környezet védelmére, 

valamint a társadalmi és gazdasági célok elérésére irányuló igények egyensúlyban tartására. A területi tervezés 

az egyéb szektorok politikáinak területi hatásait koordináló intézkedéseket foglalja magába, a gazdasági 

fejlesztéseknek a régiók közötti – a máskülönben a piaci érték által kialakítottnál – kiegyensúlyozottabb 

felosztása, és a föld és vagyonhasználat átalakulásának szabályozása érdekében”. 

Amint látjuk, a fenti fogalmak meghatározása nem eléggé pontos, van közöttünk átfedés. Az én értelmezésem 

szerint a területi tervezés a legtágabb fogalom, amelynek része a földhasználat tervezése, illetve a 

településrendezési tervezés. A kiadvány a terv fogalmát is meghatározza: „a terv egy a jövőbeni kívánatos 

helyzet intellektuális előrejelzése, vagy egyszerűbben: egy terv azt írja le, hogy milyen helyzet várható a 

jövőben”. A tervezésbe nem csupán a terv elkészítése tartozik bele, hanem a műszaki eljárások, valamint a 

közigazgatási és kormányzati intézkedések is. 
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5.3. 4.3 Földhasználat a mezőgazdaság és vidékfejlesztés 
szemszögéből 

Először nézzünk meg néhány animációt a földhasználat változásaival kapcsolatban. A 3. számú animáció azt 

mutatja, hogy az összes földterületből a mezőgazdasági terület aránya magasnak mondható az EU-s tagállamok 

viszonylatában. 2009-ben ez az arány 62 % volt (KSH, 2009). Mindazonáltal elmondható, hogy a 

mezőgazdasági területek aránya folyamatosan csökken az urbanizáció következtében. Az ipar, a városok 

fejlődése egyre nagyobb teret követel magának. Az animáció hektárban kifejezve (1000 ha) is mutatja a 

csökkenés mértékét a feltüntetett időszakban. Az animáció forrása: A mezőgazdasági területek változása 

Magyarországon 1950–2009 között (KSH) 

megter 1950-2009_1 (animáció neve) 

3. animáció A mezőgazdasági területek változása Magyarországon 1950–2009 között (Forrás: KSH) 

A 4. animáció a művelés alól kivont területekkel kapcsolatos. A művelés alól kivett területek közé sorolhatók a 

mező- vagy erdőgazdasági művelés alatt nem álló területek, amelyek hasznosítása a településsel, a termeléssel 

és szolgáltatással (pl. üzemek), a közlekedéssel és hírközléssel, a vízgazdálkodással, a honvédelemmel és 

rendészettel és a természetvédelemmel kapcsolatosak. Szembetűnő, hogy a mezőgazdasági területek 

csökkenésével párhuzamosan gyors ütemben nőtt a művelés alól kivont területek aránya. Az animáció forrása: A 

művelés alól kivont területek változása Magyarországon 1950–2009 között (KSH). 

  

megter 1950-2009_2 (animáció neve) 

4. animáció A művelés alól kivont területek változása Magyarországon 1950–2009 között (Forrás: KSH) 

Az 5. animáció egyértelműen mutatja, hogy a mezőgazdaságból kivont területek jelentős részét belterületbe 

vonják, illetve az ipar, bányászat hasznosítja. A belterületbe vonás főleg a nagyvárosok környékét érinti. 

Jelentős a mezőgazdasági területek arányának csökkenése a főbb közlekedési utak mentén is. Elsősorban 

ezekhez a területekhez köthető a nagy áruházláncok, raktárak, ipartelepek, szabadidőközpontok létesítése. Az új 

közlekedési utak építése is a mezőgazdasági területek csökkenésével jár. Ez főként akkor káros, ha jó minőségű 

termőterületek kerülnek kivonásra. 

 

5. animáció A mezőgazdasági termelésből véglegesen kivonásra engedélyezett területek megoszlása (1990–

2002) (Forrás: KSH) 

A 6. animáció a művelési ágak megoszlását mutatja térkép formájában. Feltűnő a mezőgazdasági területek nagy 

aránya, ami az ország földrajzi fekvésével, az alacsony tengerszint feletti magassággal, a kedvező domborzati 

viszonyokkal és a kiváló talajtani adottságokkal magyarázható. Bár a mezőgazdaságból kivont területek 

nagysága növekvő tendenciát mutat, a mezőgazdaság által hasznosított területek aránya még mindig jelentős, az 

ország területének kétharmadát foglalják el. A leglátványosabb változást a beépített területek nagyságának 

növekedése jelenti. A budapesti agglomeráció települései gócszerűen uralják a települési hierarchiát, de számos 

más nagyobb város is gyarapította alapterületét a múlt század folyamán. Az erdősültség növekedése 

leglátványosabban az Alföld területén követhető nyomon, de az ország más részein is történtek jelentős 

erdőtelepítések. 

  

 

6. animáció Magyarország földhasználata 1900–2000 között (Drüszler–Vig–Csirmaz, 2011) 

A 7. animáció globális viszonylatban is vizsgálja a korábban tett megállapításokat, mi szerint Magyarországra 

jellemző a mezőgazdasági területek nagy aránya (62 %), erdőkben viszont szegény az ország. A gyepterületek 
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aránya is viszonylag csekély, kevesebb, mint 20 százalék. Világviszonylatban a szántók, kertek, ültetvények 

aránya még a 20 százalékot sem éri el, az erdőké viszont a 40 százalékot is eléri. Az EU-15-ben az erdők aránya 

hasonlóan alakul, a szántók aránya nagyobb, 30 százalék körül van. 

 

7. animáció A fontosabb művelési ágak Magyarország, az EU-15, az OECD és a Világ viszonylatában (Forrás: 

KSH) 

A 8. animáció a mezőgazdasági területek arányát szemlélteti 1938–1996 között. 60 év alatt közel 15 százalékkal 

csökkent a mezőgazdasági területek aránya, ami jelentősnek mondható. 

 

8. animáció Mezőgazdasági területek aránya Magyarországon %-ban (1938–1996) (Forrás: KSH) 

A bemutatott animációk jól szemléltetik a földhasználat alakulását hazánkban az EU-val összehasonlítva, illetve 

a közelmúlt történetét tekintve. Ebből látjuk a mezőgazdasági hasznosítású területek változó arányát és 

jelentőségét is. 

Ángyán et al. (1997) a mezőgazdasági birtoktervezésről szóló munkájukban, amely az EU-csatlakozáshoz 

készült a természetvédelmi, ökológiai szempontok érvényesítése érdekében, úgy foglalnak állást, hogy a 

fenntartható, környezetkímélő mezőgazdaság egyik legfontosabb eleme a termelési és természetvédelmi célú 

földhasználat tervezése. A szerzők elsősorban a biológiai alapokra gondoltak, tehát olyan növényi struktúra 

kialakítására, amelynek igényeit a termőhely adottságai a legjobban kielégítik. A 39. ábra egy talajszelvényt 

jelenít meg, amely a talajtulajdonságok megismeréséhez segít hozzá. 
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39. ábra A termőhely adottságai, így a talajadottságok igen fontos feltétel a mezőgazdasági hasznosításhoz. A 

felvételen egy Cambisol talajszelvény látható a Pécselyi-medencéből. A talajszelvényt a talajtulajdonságok 

feltárásának céljából mélyítettük. (A szerző felvétele) 

Azt látjuk tehát, hogy a szerzők a termőhelyi feltételekből indulnak ki és minden továbbit erre építenek. Erre 

tervezhető az állateltartó-képesség, a várható termékmennyiség és a kapacitásigény. 

  

Felfogásuk szerint – amellyel maximálisan egyetértünk – a térszerkezet az ökológiai infrastruktúrát jelenti, 

biotóp hálózati rendszer, vagyis bolygatatlan élőhely-rendszer kialakítását. A földhasználati terv tehát az 

ökológiai feltételeknek és a termelési tradícióknak megfelelő növényfajok, fajták kiválasztására irányul. Üzemi 

szintű természetvédelmi tervet kell tehát készíteni, meg kell határozni a különböző termőterületeket az adott 

termőhely agroökológiai paraméterei alapján. A 40. ábra a környezetkímélő mezőgazdaság környezet- és 

természetvédelmi előnyei közül a talaj kedvezőbb állapotát mutatja. 

 

40. ábra A környezetkímélő mezőgazdaság kedvezőbb a talaj, a környezet és az ökológia szempontjából. A talaj 

állapota 2004 januárjában, hagyományos és minimum (környezetkímélő) művelés mellett az MTA CSFK 

Földrajztudományi Intézetének kísérleti telepén, Szentgyörgyváron. 

(A szerző felvétele) 

Azt látjuk tehát, hogy a földhasználati terv az ökológiai tulajdonságokra, a termőhelyi adottságokra fókuszál. 

Fontosnak tartja ugyanakkor a gazdasági szempontokat is, foglalkozik a hozamokkal és így tovább. 

A 41. ábra egy érdekes és ugyanakkor eléggé gyakori szituációra utal. Az erdőirtás után, amelyet az ország 

különböző részein különböző időpontokban hajtottak végre – általában néhány száz éve – szántóföldként 

hasznosították az így nyert területeket, amelyeken sok esetben óriási lineáris erózió kezdődött. Fel kellett hagyni 

a mezőgazdálkodással és erdősíteni kellett a területet, amely megállította az erózió továbbfejlődését, amint ezt 

az ábra is mutatja. Ez is egy földhasználati tervezés, miként a 42. ábrán bemutatott környezetbarát terv is, amely 

a lejtőn elhelyezkedő szántót szegéllyel veszi körül, illetve legalább annak alsó szakaszán ilyen füves, vagy 

pillangós szegélyt telepít, hogy az eróziót megfogja és a beporzó rovaroknak is kedvező feltételeket teremtsen. 
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41. ábra Korábban szántóként használt, majd felárkolódott és ezt követően beerdősített terület, amely 

mezőgazdasági célra tovább nem használható. Rakaca-vízgyűjtő. (A szerző felvétele) 
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42. ábra A szántók határán kialakított szegélyek nagyban hozzájárulnak a természetesnek tekinthető ökológiai 

viszonyok fenntartásához. MTA CSFK Földrajztudományi Intézetének kísérleti telepe, Szentgyörgyvár. (A 

szerző felvétele) 

 

43. ábra A földhasználat változásának legrégebbi hiteles dokumentuma a II. József korabeli kataszteri térkép, 

amelyen a vízfolyások, erdők és a legelők vannak ábrázolva. Rakaca-vízgyűjtő. (Gábris et al., 2003) 

A 43. ábrán az eső katonai felmérés egy értékelt részletét látjuk, mint a földhasználat hiteles dokumentumát. A 

44. ábra erdőterületeinket mutatja, amelyek térbeli kiterjedését, lehetőleg növekedését, tervezni szükséges. 

A 9. animáció azt szemlélteti, hogy az erdőterületek aránya 7 %-kal nőtt 60 év alatt a tudatos 

erdőgazdálkodásnak köszönhetően (jelenleg 25 % körül alakul). Ez az arány nem csekély, de további 

növekedésre van szükség, hogy megközelítsük az EU átlagot (közel 40 %). 

 

9. animáció Az erdőterületek aránya Magyarországon %-ban (1938–1996) (Forrás: KSH) 

A 45. ábra arra utal, hogy szélsőséges adottságú területeken a természeti adottságok „tervezik” a 

földhasználatot. 
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44. ábra Az erdőterületek sok szempontból, így természetvédelmi és ökológiai szempontból is a legkedvezőbb 

földhasználati kategóriának számítanak. A történelem során, nagyságrendileg a múlt század derekáig a 

mezőgazdasági területet erdőirtással nyerték. (Forrás: www.nebih.gov.hu) 

 

45. ábra A félig száraz, száraz (szemiarid, arid) térségekben a természeti adottságok egyértelműen kijelölik a 

mezőgazdasági célra hasznosítható területeket. Fuerteventura, Kanári-szigetek. 

(A szerző felvétele) 
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A koncepcióból kiemeljük, hogy a szerzők szerint „a földhasználat tervezése során mindenekelőtt a bolygatatlan 

élőhelyek és a művelt területek helyének kijelölését, elválasztását és hálózatba foglalását kell elvégezni. Az 

üzemi biotóphálózati rendszer kialakítása során a meglevő élőhelyek felmérését, új biotópok létesítését és ezek 

egységes hálózattá szervezését kell elvégezni úgy, hogy területük még a legjobb mezőgazdasági termelési 

adottságú tájakon is érje el a birtokok összterületének 7–12%-át. A biotóphálózati rendszer eredményeképpen 

olyan térstruktúra jön létre, mely a fenntartható mezőgazdálkodás keretfeltételeit, megvalósításának „ökológiai 

infrastruktúráját”adja és kijelöli a táblákat, a termelési célú földhasználat területeit.” (Ángyán et al., 1997). 

A birtokok optimális méretéről azt írják, hogy az általában nem adható meg, az több tényezőtől is függ, amelyek 

között a legfontosabb az ökológiai, természeti feltételrendszer. „A műszaki, technológiai és közgazdasági 

tervezésnek agroökológiai elemzéseken, téralkalmassági és környezeti terhelhetőségi vizsgálatokon kell 

alapulnia.” (Ángyán et al., 1997). 

A mezőgazdasági szempontú földhasználat tervezés tehát             inkább üzemi tervezésre, birtok-tervezésre 

irányul. Az idézett tanulmányból kiemelendő az ökológiai szemlélet, továbbá az optimális birtoknagyság 

meghatározására való törekvés. 

5.4. 4.4Földhasználat-tervezés támogatások elnyeréséhez 

EU-tagként a legkülönbözőbb támogatásokat lehet elnyerni, azonban e támogatások elnyeréséhez a pályázónak 

bizonyos követelményeket kell teljesítenie. A földhasználat-tervezéssel kapcsolatban az alábbi pályázatot 

említjük (agrarkamara.hu). A 46. ábrán a jelenlegi felszínborítást mutatjuk be. 

Az EMVA-AKG (Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap Agrár Környezetgazdálkodási Támogatás) 

célja az EMVA AKG Támogatás Tájékoztató (2012) megfogalmazása szerint: „az agrár-környezetgazdálkodási 

intézkedés célja a termőhelyi adottságoknak megfelelő termelési szerkezet, a környezettudatos gazdálkodás és a 

fenntartható mezőgazdasági gyakorlat kialakítása, ezzel összefüggésben a környezet állapotának javítása, 

minőségi élelmiszer előállítása, valamint a gazdaságok életképességének megtartása és gazdasági 

hatékonyságának növelése. 

 

46. ábra Magyarország felszínborítási térképe (Forrás: www.tankonyvtar.hu) 

A tápanyag-gazdálkodás és a földhasználat együttes tervezése is követelmény. Az alábbiakban a földhasználati 

tervre térünk ki röviden, amelynek a következők a követelményei. A követelmények inkább növénytermesztési, 

mint földhasználati jellegűek. Így egyebek között fel kell tüntetni az előveteményt, azaz az előző gazdálkodási 
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év főnövényét vagy másodvetését, a jelenlegi főnövényeket, továbbá a vetésszerkezeti előírásokkal kapcsolatos 

adatszolgáltatást is kérnek. A tápanyag-gazdálkodási terv a növénytáplálásra vonatkozik. 

Végül nézzük meg a 47. ábrát, amelyen jól látható a földhasználat. Amint közismert, a változások követésére a 

távérzékelt anyagok kiválóan alkalmazhatók. 

 

47. ábra A Dunakanyar Visegrádnál. A földhasználat és változásai jól követhetők távérzékelt anyagokon, így 

ezen a légi felvételen is. (Forrás: Google Earth) 

6. 5.     Tájvédelem és természetvédelem a 
tájtervezésben 

A tárgyalás során többször is visszatérünk arra a fontos gondolatra, hogy az emberi tevékenység következtében 

– különösen az iparosodás és a városiasodás felerősödése eredményeképpen – a tájak és az ökoszisztémák 

jelentős mértékű változást szenvedtek el. Különösen igaz ez a mérsékelt öv sűrűn lakott és iparosodott 

területeire, de nem jelent kivételt a többi klímaöv sem, legfeljebb a változás bennük nem oly mértékben 

koncentrált, hanem területileg jobban differenciált. A változások egyik legszembetűnőbb jele, hogy az elmúlt 

száz évben nagyszámú növény-, valamint állatfaj tűnt el. Gondoljunk pl. Afrika középső és részben déli 

területeire, ahol az egyedülálló, fajgazdag állatvilágot a folyamatos és fokozódóan erősödő vadászati 

tevékenység tizedelte meg. A jegyzetben többször is említjük, hogy a természet- és tájvédelem kérdései a Dél-

afrikai Köztársaságban már több mint száz éve felmerültek, sőt konkrét intézkedésekben is megnyilvánultak (l. 

pl. a Krüger Nemzeti Park alapítása 1898-ban, 48. ábra). A jelenből is számos példát idézhetnénk arra, hogy 

fajok tűnnek el, a még meglévő fajoknak pedig szűkül az élettere. Nyilvánvaló tehát, hogy a természet- és a 

tájvédelem a tájtervek elkészítése során folyamatosan jelenlevő szempont. 
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48. ábra Gránit kőbörcök a Krüger Nemzeti Parkban. Dél-afrikai Köztársaság. 

(A szerző felvétele) 

6.1. 5.1  Tájvédelem vagy természetvédelem? 

A természet védelméről szóló, 1996. évi LIII. törvényből kell kiindulnunk, amely kimondja, hogy a táj az ember 

által épített és természeti elemeket egyaránt tartalmaz. A törvény 3. paragrafusa szerint: „A törvény hatálya 

kiterjed valamennyi természeti értékre és területre, tájra, továbbá a velük kapcsolatos minden tevékenységre, 

valamint a nemzetközi egyezményekből és együttműködésből fakadó természetvédelmi feladatokra, kivéve, ha a 

nemzetközi egyezmény másként rendelkezik. A természetvédelemmel összefüggő e törvényben nem 

szabályozott kérdésekre a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a 

továbbiakban: Kt.) rendelkezéseit kell alkalmazni.” A természetvédelmi törvényről röviden a 3. fejezetben is 

megemlékeztünk. 

Természetes, hogy az emberi társadalom hatásától mentes táj nem létezik, így a táj az ember, pontosabban az 

emberi társadalom sajátos tevékenysége által válik tájjá. Ebből az is következik, hogy a tájat úgy kell megőrizni, 

hogy a természeti, természetes és az ember által létrehozott elemeinek egysége megőrződjék. A korábbiakban 

már említettük a kultúrtáj fogalmát is, amely a német kifejezésből szó szerint lefordítva magyarul nem hangzik 

jól, de már átment a köztudatba, ezért kénytelenek vagyunk elfogadni. Ha egy tájban inkább a természeti elemek 

dominálnak, természeti tájnak, ha az emberi tevékenység jelentős nyomai érzékelhetőek, kultúrtájnak 

nevezhetjük. A tájat tehát természetföldrajzi és társadalom-földrajzi, valamint kultúrtörténeti szempontból is 

vizsgálhatjuk. 

Beszéljünk először a kultúrtájról, azaz arról a tájról, amelyet az ember látható módon alakított át, tett magáévá. 

A kultúrtáj lehet nagyon esztétikus, fenntartható módon működő és lehet ennek az ellenkezője is. A két véglet 

között számos átmenet fordul elő természetesen. A korábbiakban említettük, hogy igazán természetesnek 

mondható táj alig létezik. Mégis beszélnünk kell a természetes, illetve kvázi természetes tájakról is.  Nyilván ez 

utóbbiak természetvédelmi szempontból mindenképpen védendők. Az egyszerűség kedvéért mondjuk azt, hogy 

a kultúrtáj pedig tájvédelmi szempontból védendő. A valóságban természetesen a természetvédelem és a 

tájvédelem nem választható el egymástól. 
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A magyar tájbeosztás rendszeréről már szóltunk és azt is említettük, hogy a tájbeosztás a természetei tájak 

rendszere, amely az egész ország területét lefedi. A természeti tájak rendszere nem illeszkedik sem az országon 

belüli közigazgatási határokhoz, sem pedig az államhatárokhoz. Mindezt azért kellett ismételten elmondanunk, 

mert a tervezés általában közigazgatási keretek között történik, ugyanakkor a tervnek a természeti, természetes 

tájba kell beilleszkednie, hogy ezáltal a tájvédelem és természetvédelem szempontjai is jobban érvényesüljenek. 

6.2. 5.2  A táj védelmének szempontjai a tájtervezésben 

A táj védelmének szempontjait Magyarországon a Tájvédelmi Kézikönyv (2010) szabályozza. A szempontok 

szakmai, hatósági érvényesítése nyilvánvalóan összetett és bonyolult feladat. A szempontok és a jogszabályok 

kiterjednek az épített környezetre, a területrendezésre, területfejlesztésre a környezetvédelem, a 

természetvédelem követelményeinek érvényesítésére. 

Ha egy beruházást tervezünk, úgy a hatósági engedélyezés során a hatóságnak, szakhatóságoknak a tájvédelmi 

szempontokat is figyelembe kell venni. Fontos kérdés tehát, hogy a terv által meghatározott településrendezési 

követelmények tájvédelmi, természetvédelmi hatósági szempontból elfogadhatók legyenek. 

A 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet környezeti hatásvizsgálat készítésének kötelezettségét írja elő minden 

olyan tevékenység esetében, amely a környezet állapotát jelentősen befolyásolja, illetve megváltoztatja. A 

probléma ott van, hogy a nem hatásvizsgálat köteles tevékenységek körében is előfordulhat olyan beavatkozás, 

amely igen jelentős hatással van az élővilágra, az élőhelyekre és általában véve a környezetre, a tájra. 

A Kézikönyv felhívja a figyelmet arra is, hogy a különböző beavatkozások által kiváltott hatások az élőhelyek 

és a táj vonatkozásában közvetlen és közvetett formában egyaránt megnyilvánulhatnak. Az is fontos körülmény, 

hogy a különböző tájalakító tevékenységek következményei igen sok esetben rövidebb-hosszabb időeltolódással 

válnak érzékelhetővé. Fontos tehát, hogy ismerjük egy adott tájban előforduló természetes vagy antropogén 

hatásra kialakult hagyományos tájhasználatot, a táj hagyományos felépítését, szerkezetét, a táj jellegét, 

karakterét, a természetes és mesterséges (épített) környezet arányát. Természetesen ismernünk kell a tájban 

található élőhelyeket, ezek ökológiai jellemzőit, illetve azon környezeti feltételeket, amelyek 

fennmaradásukhoz, működésükhöz szükségesek. A Kézikönyv arra is rámutat, hogy a tájban előfordulhatnak 

Natura 2000 területek is, tehát egy-egy beruházás, tájalakítás során a tájvédelemnek foglalkoznia kell az érintett 

Natura 2000 jelölő fajokra gyakorolt hatásokkal is. 

A települések vonatkozásában elmondhatjuk, hogy bár a belterület épített környezetével is foglalkoznunk kell 

abban az esetben, ha az természetvédelmi oltalom alatt áll, mégis – a természetvédelmi oltalom alatt nem álló 

területeken – a tájvédelemnek elsősorban a külterületeken van jelentősége. A települési környezet tájvédelmi 

feladatai a településképre, az utcaképre, a településszerkezetre, az épületek látványára, ezen kívül a 

zöldfelületekre, a természetes élővilág megóvására és megőrzésére irányuló tevékenységet jelentenek. 

Amint az a környezeti jog területéről jól ismert, az építtető és a hatóság egyaránt felelősséggel és 

kötelezettséggel tartozik valamely beavatkozás alkalmával, tehát új beruházások, átalakítások stb. esetében a 

tájbaillesztés kötelezettsége hárul az építtetőre és a hatóságra egyaránt. 

A tájvédelem és az ezzel szoros összefüggésben lévő természetvédelem érdekeit a magasabb szinteken, tehát a 

területi és települési tervezési rendszerekben is érvényre kell juttatni. Ha ez így történik, akkor nem történhet 

összeütközés a települési tervek követelményei és a hatósági döntések között. Fontos tehát, hogy a 

településrendezési tervek összhangban legyenek a vonatkozó tájvédelmi, természetvédelmi célokkal. 

Különös jelentőséggel bír a természetes, illetve kvázi természetes területek, a zöldfelületek megőrzésének 

érvényesítése. Erre vonatkozóan irányadó a 9/2007. (IV. 3.) ÖTM rendelet, amely a területek biológiai 

aktivitásértékének számításáról szól és biztosítja, hogy a településeken ellenőrizhető módon megőrződjenek a 

zöldfelületek, illetve a jelenlegi zöldfelületek és beépített felületek aránya sem változhat oly módon, hogy az a 

zöldfelületekre vonatkozóan kedvezőtlen lenne. A jogszabály nem csak a zöldfelületek nagyságáról szól, hanem 

azok biológiai minőségéről is. Azt is célszerű megvizsgálni, hogy az érintett élőhelyeket összekötő struktúrák, 

ökológiai folyosók a kérdéses területeken tervezett beavatkozások által érintve vannak-e. 

A táj- és természetvédelem tervezéssel kapcsolatos kérdéseit sok tekintetben a 2.2 fejezetben is érintettük. Ott 

főként a legfontosabb fogalmak meghatározásával foglalkoztunk a Tájvédelmi Kézikönyv (2010) alapján, a 2.3 

fejezetben pedig a tájgondozás kapcsán érintettük a tájvédelem és természetvédelem kérdéseit. Nyilvánvaló, 

hogy a tájgondozás szorosan kapcsolódik a táj és a természet védelméhez. Amint a 2.2 fejezetben említettük, a 

tájgondozás egyik legfontosabb működési területe a be nem épített területek megtartása és védelme. A 49. és 50. 
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ábra olyan védett területeket mutat, amelyeknek más célra való használata nem engedélyezett. A következőkben 

először a tájbaillesztés kérdéseit tekintjük át. 

 

49. ábra Szikes terület a Duna-Tisza közén, Apajpuszta térségében. (A szerző felvétele) 
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50. ábra A Fertő-tó a Fertő-Hanság Nemzeti Parkban. (A szerző felvétele) 

 

51. ábra A tájbaillesztés folyamatábrája 
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6.3. 5.3  Tájbaillesztés 

A tájbaillesztés (51. ábra) nem csupán a természet- és tájvédelem érdekeit kell, hogy szolgálja, hanem a 

szemnek tetsző, esztétikus elhelyezést is. A tájba illesztésnek gyakorlati szempontjai is vannak. Úgy kell egy új 

tereptárgyat a tájban elhelyezni, hogy annak megközelíthetősége ideális és biztonságos legyen, vagyis 

kapcsolata a tájban lévő egyéb tereptárgyakkal megfelelő legyen.  „A tájbaillesztés az építményeknek (épületek, 

utak, közművezetékek stb.) a táji adottságokhoz igazodó kialakítása és elhelyezése, amely magában foglalja az 

építmény elhelyezésére alkalmas terület meghatározását, az esztétikai megjelenést kedvezően befolyásoló 

kialakítását, illetve az építmény környezetének rendezését” – írja a Tájvédelmi Kézikönyv. Az ember által 

létrehozott változtatásokat a természeti környezethez kell igazítani, összhangba kell hozni azokat a meglévő táji 

és természeti értékekkel. A legfontosabb pedig talán az, hogy a meglévő értékek károsodását el kell kerülni, 

illetve minimalizálni kell. A természetvédelmi területeken (52. ábra) esetleges változtatások lehetőségeit a 

természetvédelmi hatóság szabályozza. 

 

52. ábra Magyarország természetvédelmi területei (Forrás: www.nemzetipark.gov.hu) 

A kézikönyv a következőképpen határozza meg a tájbaillesztés feladatait: 

–       az élettelen környezeti elemek állapotának megőrzése, helyreállítása és ezáltal a tájháztartás működésének, 

fenntartásának biztosítása 

–       az élő természeti értékek és élőhelyeik védelme, megőrzése és az ökológiai kapcsolatok fennmaradása 

–       az élettelen természeti értékek és egyedi tájértékek védelme, megőrzése 

–       a változások környezetre gyakorolt káros hatásainak mérséklése, a környezet állapotának javítása, a 

biológiailag aktív felületek arányának fenntartása 

–       a természeti erőforrások fenntartható használata 

–       a hagyományos, illetve az adott tájegységre jellemző táj- és településszerkezet megőrzése 
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–       a természeti területek és művi elemek megfelelő arányának biztosítása 

–       a tájképi adottságok és esztétikai értékek megőrzése 

A következő kérdés az, hogy a tájbaillesztés hogyan valósítható meg. 

6.3.1. 5.3.1       Útmutató a tájbaillesztéshez 

Ismét a Tájvédelmi Kézikönyvre utalunk és az alábbiakban elsősorban az ott leírtakra támaszkodunk. Az alábbi 

alfejezet elkészítéséhez felhasználtuk még Csemez (2010) munkájának vonatkozó részeit is. Először a helyszín 

kiválasztásáról, majd az építményekről és ezek környezetéről írunk. 

Egy új építmény tájbaillesztése azzal kezdődik, hogy a helyszínt helyesen válasszuk meg és megfelelő legyen az 

oda vezető út, a megközelíthetőség minden igényt kielégítsen. A helyszín kiválasztásánál elsődleges szempont, 

hogy ne valami természetesség tekintetében értékes területet válasszunk ki. Már a helyszín választásakor is lehet 

arra gondolni, hogy az építmény lehetőleg rejtve maradjon a tájban, különösen akkor, ha egy nagyméretű 

létesítményt kívánunk elhelyezni. A tájalkotó tényezők közül elsősorban a domborzat fontos, a megfelelő 

domborzati adottságok figyelembe vétele – tehát például nem a dombtetőre helyezzük el az építményt – 

nagyban segítheti a rejtve maradást, illetve a jó illeszkedést. A tervezés során folyamatosan felmerül az 

ökológiai és ökonómiai érdekek ellentéte. Tájvédelmi szempontból a legjobb az volna, ha a természeti 

adottságoknak megfelelően kerülne minden tárgy és tevékenység a tervbe, tehát a földet arra használnák, amire 

a legalkalmasabb és ami tájvédelmi szempontból is a legkedvezőbb. Az ökonómiai szempontokat fölösleges 

részleteznünk, hiszen ezek triviálisak. 

Az építmények tekintetében az első szempont a várható esztétikai hatás mérlegelése. Ezzel egyenlő fontosságú 

az is, hogy a létesítmény felépítése által, illetve annak környezetében az ott eddig meglévő természetességi 

állapot mind ökológiai, mind esztétikai értelemben legalábbis ugyanolyan maradjon, de inkább javuljon. 

A Kézikönyv utal arra is, hogy a telek kialakítása során, illetve épületek esetén is a természeti és művi elemek 

összhangjának megteremtése érdekében az illető táj hagyományait kell tekintetbe venni. Ez az építési 

tevékenység valamennyi területét érinti, így tehát a telek alakjának megválasztása, a hagyományoknak 

megfelelő épület kialakítása, sőt az építkezéshez felhasznált anyagok is fontosak. Az építőanyag legyen 

természetes, illetve a településen szokásos, korábban felhasznált anyag. Az esztétikai szempontok mindenre 

kiterjednek, az épület nagyságára, a színválasztásra és így tovább. Érdekes kérdés a teleknagyság és az épület 

arányának megfelelő megválasztás. Erről, amint tudjuk, az építésügyi előírások kötelező érvénnyel intézkednek. 

A Kézikönyv általános szempontként a domborzati viszonyok függvényében a minél kisebb területfoglalásra és 

magasságra való odafigyelést említi. 

A fent említett szakirodalmi forrásokban arról is kapunk tájékoztatást, hogy amennyiben a létesítmény 

elhelyezésével, fizikai jellemzőinek kialakításával nem érjük el a természet- és tájvédelmi szempontból 

kívánatos eredményt, járulékos módszereket kell alkalmazni. Védett természeti területen magától értetődően 

nem kívánatosak azok a létesítmények, amelyek tájba illesztéséhez járulékos módszerek szükségesek. 

A járulékos módszerek általában műszaki megoldások, úgy mint tereprendezés, vízgazdálkodási létesítmények 

stb., az egyik legfontosabb pedig a növénytelepítés. A növénytelepítés már önmagában is az ökológiai 

viszonyok érdekeit szolgálja. Megnő a biológiailag aktív felület, növényzettakarást is biztosít, továbbá 

önmagában is esztétikai javítást eredményez. A megfelelő növénytelepítés mindig azt a célt szolgálja, amelynek 

érdekében a telepítést végezzük. Fontos az élőhelyi, területi, a táj ökológiai sajátosságainak megfelelő telepítési 

szempontok érvényesítése is. 

A növénytelepítést szakembernek kell végeznie és terv alapján kell megvalósulnia. Lehetőleg őshonos 

növényeket kell telepíteni. A tájidegen fajok telepítésével nagyon körültekintően kell bánni. Kerülni kell az 

invazív fajok telepítését. Az örökzöld növények telepítése, amelyek nagymértékben elterjedtek az elmúlt néhány 

évtized során, ugyancsak nagy óvatosság mellett alkalmazható. Az örökzöldek általában a mi éghajlatunktól 

eltérő viszonyok között őshonosak, nagy előnyük ugyanakkor az egész év során biztosított folyamatos takarás és 

pozitív esztétikai hatás. 

6.3.2. 5.3.2       Kiemelt értékek és figyelemmel kezelendő területek 

A Kézikönyv melléklete tartalmazza a tájvédelmi szakhatósági eljárás során kiemelt figyelemmel kezelendő 

területek és értékek jegyzékét. 
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A jegyzékben először az országos jelentőségű védett területek vannak felsorolva, amelyek lényegében a már 

említett Természetvédelmi Törvény (1996. évi LIII. törvény) megfelelő részeiből adódnak. Így először a külön 

jogszabállyal védetté nyilvánított természeti területek szerepelnek úgy, mint a nemzeti parkok, tájvédelmi 

körzetek, országos jelentőségű természetvédelmi területek, természeti emlékek, majd a törvény erejénél fogva 

védett természeti területek (törvény által védetté nyilvánított természetvédelmi terület – ex lege védett lápok és 

szikes tavak –, illetve a törvény által védetté nyilvánított természeti emlék – ex lege védett kunhalmok, 

földvárak, források és víznyelők). 

Az országos jelentőségű védett területek után a helyi jelentőségű természetvédelmi területek következnek, majd 

az eddig említettek védőterületei, bővítési területei, a védelemre tervezett természeti területek, az európai 

közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű (Natura 2000) területek, a természetes és természetközeli 

állapotban lévő gyepek, nádasok, erdős területek, az 1996. évi LIII. törvény által közhiteles jegyzékében 

nyilvántartott területek és természeti területnek minősülő területek. 

Ezt követően speciális, egyedi területek, tereptárgyak vannak említve, ilyenek például – a teljesség igénye 

nélkül – a természeti területen lévő természetes és természetközeli vízfolyások, vizes élőhelyek, a nyílt, fedetlen 

vagy vékonyan fedett karsztterületek, a felszínen és felszín alatt sekély mélységben található földtani természeti 

értékekkel, felszínalaktani természeti értékekkel rendelkező területek, a barlangok bejáratai és felszíni területei. 

Az állatok élőhelyei be vannak sorolva. Így a jegyzékben egyebek között szerepelnek a fokozottan védett vagy 

nemzetközi egyezmény hatálya alá tartozó állatfajok jellemző lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő-, vagy 

búvóhelyei is. A növényfajok élőhelyeit sem felejtették ki, így tehát a fokozottan védett vagy nemzetközi 

egyezmény hatálya alá tartozó növényfaj élőhelyét magába foglaló területek is a listán vannak. 

Az ökológiai folyosókról és az érzékeny természeti területekről sem feledkeztek meg természetesen. Egyebek 

között az ökológiai folyosó részét képező területek, az érzékeny természeti területek, a Ramsari Egyezmény 

hatálya alá tartozó területek is fel vannak sorolva a jegyzékben. Gondoltak az egyedi tájértékekre, illetve azok 

környezetére, továbbá a védetté nyilvánított régészeti lelőhelyre, valamint a világörökségi területekre, a 

történelmi tájakra, tájrészletekre is. 

Végül megemlítem, hogy a kiadvány egy másik melléklete sorra veszi az ökológiai és tájképi szempontból 

kiemelt jelentőségű természetes és természetközeli élőhelyeket is. Hinarasok, mocsarak, forráslápok, átmeneti és 

dagadólápok, üde sík- és dombvidéki rétek és rétlápok, domb- és hegyvidéki gyepek, szikesek, nyílt 

szárazgyepek, zárt száraz és félszáraz gyepek, nem ruderális pionír növényzet, liget- és láperdők, üde 

lomboserdők, zárt száraz lomboserdők, fellazuló száraz lomboserdők és cserjések, fenyőerdők és ezek 

alcsoportjai szerepelnek itt. A fontosabb inváziós fajok is fel vannak sorolva egy külön mellékletben. 

6.4. 5.4  A természet- és tájvédelem szempontjai hazánkban 

A természetvédelem a védelemre érdemes tájak és tájrészletek megőrzését is szolgálja. E tekintetben a 

magyarországi tevékenység világviszonylatban is kiemelkedő színvonalú. Anélkül, hogy ennek részleteiben a 

legkisebb mértékben is elmélyednénk, röviden áttekintjük néhány ide vágó vonatkozását. Tardy (1996) 

megfogalmazása szerint: „A természetvédelem feladata a természet evolúciósan kialakult gazdaságos és 

hulladékmentes működési, termelési és megújulásra képes rendjének fennmaradását – részben mint potenciális 

erőforrásokat, részben mint modelleket – fenntartani. Feladata továbbá az élő és élettelen környezet 

természetközeli állapotának (a még bolygatatlan szerkezeti és működési sajátosságainak) megőrzése, s ezen 

belül a máig fennmaradt természeti értékek megóvása, végül pedig azon természetes regenerációs folyamatok 

elősegítése és biztosítása, amelyek a természetes vagy az azt megközelítő állapot helyreállításához vezetnek.” 

A Nemzeti Természetmegőrzési Politika (Tardy, 1996) három fő elven alapul. Mindhárom tájökológiai elvként 

is felfogható. A holisztikus elv arra utal, hogy a természetvédelem nem korlátozódhat csupán a védett 

objektumra, hiszen az csak környezetébe beágyazva védhető, vagyis – a tájökológia nyelvén fogalmazva – a 

védett objektum valamilyen táji rendszerben vagy alrendszerben (az ökoszisztéma valamely szerveződési 

szintjén) helyezkedik el. 

Tájökológiai alapvetésű a folyamat elv is, amely arra utal, hogy a védett érték, mint az ökoszisztéma része, csak 

úgy őrizhető meg, ha a rendszer működése folyamatosan biztosítva van. 

A harmadik, a komplementer elv pedig azt mondja ki, hogy a természet- és a környezetvédelem egymást 

kiegészítő módon, szoros összhangban működik, mivel a két terület egymást befolyásolja. Ez is tájökológiai 
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szemléletet tükröz, az az ökoszisztéma ugyanis, amelyben a védett objektum található, közelebbi és távolabbi 

környezetével kapcsolatban áll és a távoli környezet változására is érzékenyen reagál. 

A természetmegőrzés stratégiájának alapelve ugyancsak tájökológiai gondolat. Abból indul ki, hogy a természet 

„az élő és élettelen természeti komponensek által alkotott rendszerek olyan hierarchikus önszabályozó láncolata, 

amely a napenergia különböző frakcióinak felhasználásával folyamatos termelésre és (az anyagok természetes 

körforgalmának biztosításával) jelentős mértékű megújulásra képes” (Tardy, 1996). A „természet” fogalma 

lényegében a táj-ökoszisztéma fogalmát takarja. 

A stratégia három elvét röviden, felsorolásszerűen említjük. Az elegendő méret elve azt fejezi ki, hogy a 

megőrzendő objektum elég nagy kell, hogy legyen ahhoz, hogy a populáció-méretek fennmaradjanak, vagyis a 

védendő objektum a táji hierarchia valamely területi egysége kell, hogy legyen. A globális szemlélet elve 

önmagáért beszél. A fenntartható természet és a racionális tájhasználat elve is magától értetődő, tájökológiai 

szemléletet tükröző elv: a tájhasználatnak a természetes ökoszisztémák működési- és teljesítő-képességéhez kell 

igazodnia. 

A természetmegőrzési politika további elveinek ismertetését mellőzve, a magyar természetvédelem legfontosabb 

célkitűzéseiről szólunk még röviden. Ezek kitérnek a tájak védelmére, tételesen is felsorolva a legfontosabb 

tájdegradációs folyamatokat, valamint a természet- és tájvédelmi stratégia leglényegesebb szempontjait, 

súlypontjait. 

A természetvédelem céljai és tevékenysége – a tájakon kívül – kiterjed a (1) földtani, (2) felszínalaktani 

értékekre, barlangokra, (3) a talajra, (4) a legfontosabb élőhelyekre (erdőkre, füves területekre, vízterekre, vizes 

területekre, az állatfajok és a növényvilág sokféleségének megőrzésére (ez utóbbi a mezőgazdasági területekre is 

értendő). 

A természetvédelem jogi, működési kérdéseivel e helyen nem foglalkozunk. Csupán azt soroljuk fel, hogy 

Magyarországon a védelem kiterjedtségének, céljának, hazai és nemzetközi jelentőségének megfelelően mi 

minősül védett természeti területnek (l. pl. Kollarik, 1999). Ezek a következők: nemzeti park, tájvédelmi körzet, 

természetvédelmi terület, természeti emlék, bioszféra rezervátum, erdőrezervátum, fokozattan védett terület és 

védőövezet. 

A magyar természetvédelemről írott néhány rövid gondolat után szóljunk – összehasonlításként – egész röviden 

a német természetvédelemről. A német természetvédelmi törvény lényegét a következőképpen foglalhatjuk 

össze. A természetvédelem és a tájgondozás célja a természetet és a tájat lakott és nem lakott területen egyaránt 

olyan módon védeni, gondozni és fejleszteni, hogy a természet teljesítőképessége, a természeti javak 

felhasználhatósága, a növény- és állatvilág, valamint a természet és a táj sokfélesége, egyedisége és szépsége az 

ember életfeltételeként, továbbá az embernek a természetben való üdülése, pihenése céljából hosszú távon 

biztosítva legyen. Ebből a megfogalmazásból nyilvánvaló, hogy a természetvédelem nem korlátozódik a 

védendő területekre, hanem annak környezetére is vonatkozik – amint erről a magyar természetvédelemmel 

kapcsolatban is megemlékeztünk. 

6.5. 5.5   Néhány alkalmazási példa 

Az alábbiakban néhány alkalmazási példát mutatunk be a természet- és tájvédelem kérdéseivel kapcsolatban. 

6.5.1. 5.5.1       Faj- és biotópvédelem 

A természetvédelem egyik speciális részterülete a fajok és biotópok védelme, ami általában az egyes országok 

természetvédelmi koncepciójának is része. A különböző fajok védelme több okból is igen fontos. Talán nem a 

legelső helyen kellene említenünk, hogy a különböző növény- és állatfajok az ember számára 

nélkülözhetetlenek, hiszen táplálékok, használati tárgyak, orvosságok alapanyagai, és még sorolhatnánk az 

ember szempontjából való fontosságukat. Ennél sokkal fontosabb a biodiverzitás megőrzésének szempontja, 

arra kell törekednünk tehát, hogy a lehető legtöbb élőlényt megőrizzük. Különleges helyzete van a védett 

fajoknak a természetvédelmi értékek között ritkaságuk, veszélyeztetettségük miatt. A veszélyeztetett fajok egy 

működő életközösség részei, tehát az élőhelyek pusztulása nyomán a kevésbé ritka fajok is eltűnhetnek egy 

adott területről. E módon sajnos visszafordíthatatlan változások alakulhatnak ki az ökoszisztémában és ezáltal 

annak egészséges működése veszélybe kerül. Elsőként a legérzékenyebb fajok kerülnek veszélybe és tűnnek el 

egy területről. A természetvédelem ma elsősorban ezekre a fajokra figyel oda. Természetesen nem csupán a 

fajokat, hanem élőhelyeiket is védeni szükséges, csak így van esély arra, hogy megmaradjanak. 
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A faj- és biotópvédelem alapja a hosszabb időtartamú alapos megfigyelés-sorozat (monitoring), amely a fajok és 

a hozzájuk tartozó habitatok tér- és időbeli változásairól tájékoztat. Ennek alapján nyilatkozhatunk a 

veszélyeztetettség mértékéről. A fajok védelme általában egyidejűleg biotópvédelmet is jelent. 

A faj- és biotóp védelemmel kapcsolatban azt is el kell mondanunk, hogy az egyes fajok valamely területen való 

eloszlásának folyamatos figyelése is egyre fontosabb szerepet kap. Ezáltal ugyanis jól tudjuk követni azokat a 

folyamatokat, amelyek az adott területen lejátszódnak (pl. változások a környezeti tényezőkben, légszennyezés 

stb.). Bizonyos fajok, bizonyos károk, anyagok előfordulásának bioindikátorai. A bioindikátorok – ha már 

egyszer szerepüket pontosan bemértük – a káros hatásokat azonnal jelzik, tehát kvázi monitoring – 

megfigyelőrendszer funkciót töltenek be. 

További előnyük, hogy a szóban forgó jelenséget és annak kiváltó okát területileg is képesek megadni. Ha a 

veszélyeztetett területet ismerjük, akkor elegendő néhány pontszerű fizikai és kémiai elemzés elvégzése. Ha a 

bioindikátor-módszert azzal a módszerrel összehasonlítjuk, amely bizonyos komponensek fizikai-kémiai 

meghatározására irányul, úgy a bioindikátorok annyiban is sokkal többet mondanak, hogy a hatást is rögtön 

mutatják. 

A faj- és biotóp védelem szempontjait a tervezés során mindig érvényesíteni szükséges. Ez nyilván nehéz és 

eléggé speciális feladat, amely konfliktusok forrása is lehet. 

6.5.2. 5.5.2       Rekultivációs tervezés 

A tájtervezési, tájvédelmi és tájesztétikai alkalmazások egyik különleges esete a rekultiváció, mivel a tájat 

totális mértékben megváltoztatja. Leser (1991) a geotechnikai beavatkozásokat a rekultivációs intézkedésekkel 

együtt tárgyalja. Mindkét beavatkozási mód esetében arra is kell gondolni, hogy nemcsak a táj pillanatnyi 

állapota változik meg, hanem a geotechnikai és rekultivációs beavatkozások eredményeként a táj további 

fejlődési iránya is. 

Leser (1991) meghatározása szerint a geotechnika a geotudományok és a mérnöki tudományok határterülete, 

amely a tájban létrehozandó infrastruktúrával, védő műtárgyakkal és egyéb védő intézkedésekkel foglalkozik, 

amelyek különböző természeti eredetű veszélyek miatt szükségesek. Időlegesen maga az így létrehozott 

infrastruktúra is instabillá válhat, sőt veszély forrása is lehet. 

A rekultiváció fogalma a következőképpen határozható meg: tájgondozási, geotechnikai, vízépítési, agrár- és 

erdőökológiai intézkedések az ember technikai tevékenysége következtében megzavart vagy elpusztított 

tájrészletekben, abból a célból, hogy vagy az eredeti állapotot állítsuk vissza, vagy pedig új koncepció szerint 

alakítsunk ki kultúrtájat. A rekultiváció elsősorban a bányászati tevékenységhez kapcsolódik: általában külszíni 

fejtések (kő-, kavics-, lignitbányák stb.) és meddőhányók helyreállításáról van szó. Ide sorolhatók a 

szemétlerakó helyek is, továbbá minden terület, ahol a technikai beavatkozás a táj-ökoszisztémát megsérti 

(Leser, 1991). Ma már olyan területeket is rekultiválnak, ahol az ökoszisztéma, illetve a kultúrtáj természeti 

katasztrófák következményeként sérült meg. 

A rekultiváció természet- és tájvédelmi jelentősége rendkívül nagy, hiszen a tájban ejtett sebek gyógyításának 

eszköze a rekultiváció. Éppen ezért a tájtervezés egyik speciális ágazatáról van szó, amely egyben a természet- 

és tájvédelem érdekeit is nagyban szolgálja. A kínai löszplatón (53. ábra) beszüntetett mezőgazdálkodás is 

egyfajta rekultivációnak minősül. Az 54–56. ábrák pedig olyan természetvédelmi területeket mutatnak, ahol 

nem a rekultiváció a feladat, hanem a természetes állapotra való folyamatos odafigyelés. 
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53. ábra Löszplató Kínában, ahol a mezőgazdasági tevékenység beszüntetése az eróziós folyamatok 

lefékeződéséhez vezetett. (A szerző felvétele) 
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54. ábra A török Riviéra mögött helyezkedik el a Taurusz-hegység csodálatos természetvédelmi területe. (A 

szerző felvétele) 

 

55. ábra Egy másik török nemzeti park Kastamonu környékén. (A szerző felvétele) 

 

56. ábra Kilenclyukú híd a Hortobágyi Nemzeti Parkban. (Forrás: www.tiszafured.xutazas.hu) 
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7. 6.   Táj és környezettervezés a világon és 
Magyarországon 

7.1. 6.1A táj és környezettervezés története a világon 

Nehéz megmondani, hogy milyen messzire kellene visszamenni az emberiség történetében ahhoz, hogy a táj- és 

környezettervezés kezdeteit feltárjuk. Az ősember, sőt elődeink néhány ezer évvel ezelőtt is elsősorban arra 

koncentráltak, hogy magukat a természeti erőktől, a természet szeszélyeitől megvédjék. Gondoljunk arra, hogy a 

politeista vallásokban az istenek a természet erőit személyesítik meg. Amíg tehát az ember gyűjtögető, halászó, 

vadászó életmódot folytatott, addig nem gondolhatott a tervezésre. Hosszú évezredeken keresztül az ember 

életcélja a túlélés volt, az élelem, az ivóvíz és alkalmasint a fűtőanyag folyamatos biztosítása, illetve a megfelelő 

lakóhely, alvóhely kialakítása és folyamatos védelme az ellenségtől és a vadállatoktól. 

A mezőgazdaság, ezen belül is a földművelés megjelenése már kétség kívül tervezési tevékenységhez kötődött, 

hiszen a művelés céljára területeket, parcellákat kellett kijelölni, ha pedig a földműveléshez öntözésre is szükség 

volt, akkor az öntözőrendszerek megépítését mindenképpen tervezés kellett, hogy megelőzze. 

Mielőtt ezt a gondolatot tovább folytatnánk, szóljunk néhány szót az állattenyésztésről. A nomád életmód 

nagyon korai életforma volt. A szó görög eredetű: a nomasz pásztort jelent – maga a nomád életmód azonban 

nem a görög nép történelméhez kötődik elsősorban, hanem annál sokkal régebbi újkőkorszaki (neolit) eredetű. 

A neolitikum a holocén kezdeti szakaszával egyezik meg, sőt annál kicsit régebben kezdődött. Kezdő időpontját 

a különböző források Kr. e. 12 000 és 9000 közé teszik. Ezt az időszakot szokták Neolit forradalomnak, illetve 

mezőgazdasági forradalomnak is nevezni, mivel mind az állattenyésztés, mind pedig a növénytermesztés 

kezdetei bizonyíthatóan erre az időszakra esnek. A neolit forradalom kifejezést egy ausztrál régész, Childe 

használta először annak a forradalmi változásnak a kifejezésére, amely a gyűjtögető, vadászó életmódról a 

mezőgazdálkodásra való áttérést jelenti. Ma már nem használják általánosan, mert vannak olyan nézetek is, 

amelyek szerint a mezőgazdaság régebben, a Mezolitikumban kezdődött. Az élelmiszertermelés új, forradalmi 

módszerére nyilván a növekvő népesség miatt volt szükség. Azt is mondhatjuk, hogy ez az időszak a különböző 

állatok és növények domesztikálásának periódusa. Fontos megemlíteni, hogy a Mezolitikum és a Neolitikum a 

Föld különböző részein, sőt Európa és Ázsia viszonylatában is más időintervallumokat jelent. 

A nomád állattartással kapcsolatban érdemes megemlíteni, hogy Alan Savory elmélete szerint az 

elsivatagosodás egész Földünket érintő problémájának egyedüli megoldása abban rejlik, hogy megnöveljük a 

szabad földterületen élő és mozgó állatállományt, mert egyedül ez képes a füves-bozótos és egyúttal 

elsivatagosodás által veszélyeztetett területek karbantartására és így a sivatagosodás veszélyének elhárítására, 

illetve az elsivatagosodás útján elindult térségek revitalizálására (l. pl. 

http://www.odi.org.uk/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/5343.pdf). 

A mezőgazdálkodás kezdetei feltételezhetően Mezopotámiában, a „termékeny félholdon” (57. ábra) alakultak ki 

– amennyiben elfogadjuk, hogy a tudatos élelmiszertermelés a holocén kezdete óta, tehát a neolit forradalom óta 

folyik. Feltehető, hogy az emberi települések kialakulása megelőzte a földművelés kezdeteit. A letelepedés és a 

földművelésre való áttérés már tervezési munkát, tervezési koncepciók kialakítását is igényelte. A termékeny 

félhold eredetileg a Tigris és az Eufrátesz vidékét, a folyóközt, vagyis Mezopotámiát és Kánaánt jelentette. Ez 

utóbbi a Mezopotámiához csatlakozó kisázsiai parti sáv, amelyet ma Jordánia, Libanon, Palesztina és Izrael 

foglal el, valamint Szíria és Egyiptom bizonyos részei is hozzátartoznak. Később a Termékeny félholdhoz 

tartozónak tekintették a Nílus völgyét is. Amint tudjuk, ez a civilizáció és az arab – zsidó – keresztény kultúra 

bölcsője. Számos ma is termesztett növény, illetve maga a termesztés kezdete is ide kötődik. 

http://www.odi.org.uk/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/5343.pdf


   

 72  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

57. ábra A „termékeny félhold” (Forrás: hu.wikipedia.org) 
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58. ábra Gyönyörűen rendezett kultúrtáj. Szőlők a domboldalon, szántók, bokorsorok a síkságon, erdők a 

dombtetőn. Mosel-völgy. (A szerző felvétele) 

A lakóhely kialakításához hamarosan a lakókörnyezet alakítása is társult. A görög oikumené szó, amely 

környezetet jelent és amely a házat jelentő oikosz szóból alakult ki, mindent magába foglal, ami a „ház körül” 

előfordul. A lakóhely környezetében épületek, utak, haszonnövények – később dísznövények is – előfordultak. 

A földműveléshez már a kezdetekben is hozzátartozott a földterület kijelölése. Ez a kijelölés, tehát a parcellák 

elválasztása, először növényekből, vesszőkből font kötegekkel, később kőfalakkal történt. A közelmúltban a 

mezsgyéket egyre inkább bokorsorokkal, fasorokkal kezdték elválasztani. Az elválasztó sávok, bármelyik 

típusról is beszélünk, valamennyien védelmi funkciót is betöltenek. Védenek a víz- és szélerózió ellen, 

alkalmasint a vadállatok behatolását is megnehezítik. Az 58. ábra egy rendezett, védősávokkal ellátott 

környezetet mutat. 

A kertek, pontosabban a díszkertek eredete is a régi időre vezethető vissza. Említsük például a világ hét 

csodájának egyikeként számon tartott Szemirámisz függőkertjét (59. ábra), amely feltehetően az ókori 

Babilonban volt. Ennél régebbi kerteket is ismerünk, egyebek között Egyiptomból, ahol a leírások és 

ábrázolások szerint a kertek architektonikusak, a kert tengelyszerűen csatlakozott az épülethez. Maga a kert 

téglalap alakú részekből és egyenes utakból épült fel, az architektonikus elrendezésnek megfelelően szabályos 

idomokból állt. Ez a szabályosság, mértani rend ma is felismerhető az egyiptomi kertépítésben. 

Az ókori görög tájtervezés főként arra törekedett, hogy összhang legyen a települések, a bennük lévő épületek és 

az azokat körülvevő táj között. Miként a régi idők kertjei, parkjai gyakran valamilyen vallási, kultikus helyhez 

illeszkedtek, úgy ez a görögöknél is jellemző tendencia volt. 

A görög kerttervezés fejlődéséhez nagyban hozzájárult Theophrastus (372–288 BC) görög botanikus 

tudományos tevékenysége, aki megteremtette a tudományos növénytermesztés alapjait. Az athéni líceumban 

létrehozta a világ első botanikus kertjét. A görögök díszítették a köztereket, így az agorát is és ők hozták létre az 

első közparkokat is. Természetesen, a legszebb esztétikai hatást a kultikus helyek környezetében igyekeztek 

biztosítani – amint erre korábban is utaltunk. 

A római tájtervezés az építészethez, ezen belül is a lakóépületek, villák tervezéséhez kapcsolódott. A házak 

mellett létesített díszkerteken túlmenően természetesen a köztereket, közparkokat is tervek alapján hozták létre. 

A Távol-Kelet tájtervezési tevékenységéről hosszasan lehetne beszélni, hiszen a távol-keleti kultúra – amint 

közismert – sokkal régebbi, mint az európai. A japán kertek története is a szentélyek körül létesített 



   

 74  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

parkosításhoz kapcsolódik. Nincs lehetőség arra, hogy a japán, kínai és egyéb távol-keleti, alkalmasint a 

harmadik világ ókori tájtervezéséről, kertjeiről és parkjairól szóljunk. A következőkben Európára és 

Magyarországra koncentrálunk. 

 

59. ábra Semiramis függőkertje (Forrás: www.wikimedia.org) 

7.2. 6.2Tájtervezés Európában 

Először vessünk egy pillantást egy tipikus észak-európai városra, amelynek városképét kezdettől fogva a 

természetföldrajzi adottságok határozták meg (60. ábra). Az európai tájtervezés atyjának Marcus Vitruvius 

Pollio tekinthető, aki Kr.e. 80–70 körül született és Kr. u. 15-ben halt meg, tehát időszámításunk kezdetekor élt. 

Ő egy római építész, általános mérnök és egyben író is volt. Legfontosabb műve egy többkötetes építészeti 

kézikönyv („De Architectura”, azaz „Az építészetről”). A várostervezésről szóló fejtegetésében ő olyan 

mélységekbe hatolt, mint a klimatikus, pontosabban mikroklimatikus viszonyok kérdése egy város útvonalainak 

tervezésekor. Vitruvius írása a reneszánsz korban fontos befolyást gyakorolt a várostervezésre Európában, sőt 

Amerikában is. 
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60. ábra A csatornákkal, vízfolyásokkal sűrűn behálózott városok tervezésének vázát ezek a csatornák jelölik ki. 

Amszterdam. (A szerző felvétele) 

A középkorban, a Római Birodalom bukása után a tájtervezés és a tájépítészet háttérbe szorult. Valójában, csak 

az egyházi központok, kolostorok, illetve a várak közvetlen környezete volt az a terület, amelynek esztétikai 

értékét gondozták. Érdekes ugyanakkor, hogy az első parkok és sétányok is a középkorban épültek. Említésre 

méltó ezek között a bécsi Prater, a madridi Prado és a Saint Germain des Près (Konkolyné, 2003). A bécsi Prater 

nem igazi park, inkább lovaglásra szolgáló terület volt egészen a közelmúltig.  

A reneszánsz korban az európai ember figyelme ismét az esztétikai értékek felé fordult. A reneszánsz igazi 

hazája Itália volt, ahol a csodálatos reneszánsz építmények szinte követelték, hogy környezetük esztétikus, 

tervezett módon kialakított legyen. Tulajdonképpen a középkori és az újkori, reneszánsz tájtervezés is 

alapvetően kisebb területi egységeket – épületek, épületcsoportok környezetét érintette. Különösen szép, mértani 

pontossággal kimért utakból és táblákból felépített a Villa d’Este kertje Tivoliban (61, 62. ábra), amely szinte a 

mai napig megőrizte eredeti formáját, felépítését. 
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61. ábra Tivoli, a Villa d’Este parkja. (A szerző felvétele) 



   

 77  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

62. ábra Szökőkút a Villa d’Este geometrikus elrendezésű parkjában. 

(A szerző felvétele) 

A barokk kor tájtervezése is elsősorban kerttervezésnek minősül. Franciaországban a XVI–XVII. században 

alakult ki a koncepció lényegét nézve alig változott francia kert (63. ábra), amely köztudottan mértani 

alakzatokból, nyírott bokrokból épül fel. A barokk kertek egész Európában kiépültek. Számos várkastély, 

kastély, kúria, kolostor körül épültek ilyen kertek. Ezek a kertek a mai Magyarország területén is megtalálhatók, 

sajnos azonban nagy részük a háború utáni időszakban elpusztult, alkalmasint felépítése változott meg. Az 

európai példák közül elsőként Versailles említendő, amely a többi barokk kert példájául is szolgált. Az osztrák-

magyar régióból a Schönbrunn kertjét és a fertődi Eszterházy-kastély parkját említjük. 
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63. ábra Francia kert. A Gruyeres várkastély kertje. (Forrás: www.wikimedia.org) 

Korábban említettük a francia kertet, mint a mai napig átöröklött, egyik fő kerttípust, most ennek mondhatni 

ellentétéről, az ún. angol kertről szólunk (64. ábra), amelynek kialakulása a klasszicizmus korszakához kötődik. 

Az angol kert, tulajdonképpen, a természetes viszonyokat, a természeti tájat igyekszik utánozni. Itt tehát már 

közelebb kerülünk a tájtervezéshez – az angol kert és az angol park igazi tájba illő elemek, amelyek már nem 

alapvetően mértani felépítésűek, hanem inkább szabálytalan alakú területfoltokból állnak, amelyekben a gyep 

tölti be a legfontosabb szerepet. Az angol kert koncepciójának megalkotói William Kent (1685–1748) és 

Lancelot Brown (1717–1783) voltak. Az angol kert morfológiájának bemutatásától eltekintünk, hiszen ez már 

nem a tájtervezés, hanem a kerttervezés múltját érinti. 
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64. ábra Angol kert. A Blenheim Palace kastélya. (Forrás: commons.wikimedia.org) 

A XIX. századtól kezdődően egyre több botanikus kertet hoztak létre, így egyebek között a budapesti 

Füvészkertet is (65. ábra). A XIX–XX. századi városépítés egyik igen fontos eleme volt a közkertek, közparkok 

létesítése, valamint a lakóházak tervezett kertekkel való ellátása (66. ábra). A különböző európai városokban 

különböző nagyságrendű és nagyságú parkokat, kerteket hoztak létre (67–68. ábra). Kiemelkedő ebből a 

szempontból Berlin, ahol a parkok és az ezekben elhelyezkedő tavak külön világot teremtenek a városban. A 

párizsi királyi erdőt, a Bois de Boulogne-t, 1852-ben tették közparkká. Magyarországon 1785-ben kezdődött a 

Városliget kiépítése, illetve ekkor létesült az első közkert, a Városmajor. 
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65. ábra A budapesti Füvészkert térképe 1884-ben. (Forrás: hu.wikipedia.org) 

A XX. század a nagy változások kora. Új stílusok jelennek meg és ezek a kertek és parkok tervezésében is 

nyomon követhetők. A különböző stílusú XX. századi kertek részletes bemutatásától eltekintünk. 
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66. ábra A Villa Wagner épületét szépen kialakított kert veszi körül. (A szerző felvétele) 

 

67. ábra Zöldfelületek, parkok tagolják Bergen belvárosát. (A szerző felvétele) 
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68. ábra Kis park egy tér közepén Tenerife szigetén. (A szerző felvétele) 

Az utóbbi két évszázadban, de különösen a közelmúltban tehát a természettel való kapcsolat egyre lazább lett és 

fontossága is csökkent. A természettől való elszakadási folyamat olyan erős lett, hogy érzékelhető lett a 

természeti értékek elvesztése, az ember-táj kapcsolat harmóniájának felbomlása. Tájvédelemre is ezért van 

szükség, ezért alakult ki a természetvédelem, tájvédelem és a műemlékvédelem és ezért válik fokozatosan egyre 

fontosabbá a tervezés és a védelem jogi kereteinek megteremtése. 

Összefoglalásként megállapíthatjuk, hogy az európai tájtervezés múltját elemezve alapvetően még nem igazi 

tájtervekről beszélhetünk, hanem kisebb objektumok környezetének szebbé tételét szolgáló zöldterületek 

tervezéséről, amelyek kertek, várudvarok, kastélyparkok, közparkok, és így tovább. A tájtervezés felé vezető 

utat a természethez illeszkedő angol kertek mutatják. Befejező képként mutatjuk a 69. ábrát, amely az erős 

európai hatásra utal a harmadik világban. 
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69. ábra Elegáns park veszi körül a dél-afrikai parlament épületét. (A szerző felvétele) 

Az alábbiakban áttekintjük a tájtervezés és a tájváltozás kapcsolatait, méghozzá történeti szemlélettel, tehát a 

változások történelmi hátterét vizsgálva. Így meg fogjuk érteni, hogy a történelem során mikor és miért merült 

fel a változások nyomon követésének igénye. 

7.3. 6.3Tájtervezés és tájváltozás 

Az európai kultúrtáj fejlődésében sok nagy változás, mondhatni törés következett be a történelem során. Ezek a 

változások vajon tudatos tervezési tevékenység következtében jöttek létre? Azt mondhatjuk, hogy igen, még 

akkor is, ha nem minden esetben vetették papírra. ábrázolták a térképen azt az elképzelést, amelynek alapján 

megváltoztatták a táj képét. 

A változások egy része meglévő tájak eltűnésével járt, pl. a Római korból a kora középkorba átvezető átmeneti 

időszakban. A középkor népességrobbanása során sok teljesen új tájtípus keletkezett, ami területrendezéssel, 

mocsarak lecsapolásával és erdőirtással párosult. A tájtervezés és tájmenedzsment új formái ekkor még 

alapvetően a meglévő természetes növényzet kiirtása által váltak lehetővé. Az újonnan kialakított és feltehetően 

tervezési munka következtében létrejött tájak főként a helyi és regionális társadalom haszonelvű és gazdasági 

indíttatására jöttek létre, mindazonáltal gyorsan és fenntartható módon integrálódtak a korábbi táj szerkezetébe 

és fejlődtek tovább. A 70. ábra olyan tájat mutat, ahol nehéz dolga van a tervezőnek. 
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70. ábra A kopasz, fátlan görög szigeteken nehéz feladata van a tájtervezőnek. 

 (A szerző felvétele) 

Arról keveset lehet tudni, hogy az esztétikai nézőpontokat mennyire vették figyelembe a tájak kialakításakor, 

annyi bizonyos, hogy a szimbolikus értékek fontosak voltak, amit az emlékművek megőrzése és karbantartása is 

mutat. Gondoljunk csak arra, amit a kultikus helyekkel kapcsolatban az ókori kerteknél említettünk, 

nevezetesen, hogy a vallási helyek a nemzeti, történeti szempontból fontos épületek és tereptárgyak megfelelő 

állapotban való megőrzése és környezetüknek szép, tájba illő kialakítása rendkívül fontos. Az igazi esztétikai 

igények és a tudatos tájtervezés csak a reneszánsz időszakában jelentek meg. 

A tájváltozások mértékét és ütemét egyre inkább a gyors társadalmi változások és az egyre nagyobb számú 

technológiai újítások határozták meg (Antrop, 2000).A XVIII. századtól kezdve több területen is 

megfigyelhetőek voltak az egyre nagyobb mértékű és egyre nagyobb sebességgel végbemenő változások. Ezt 

leginkább a népességnövekedéssel és az urbanizáció terjedésével lehet magyarázni. A város és a vidék közötti 

egyensúly megbomlott és a növekvő mobilitás az innovációk nagy távolságokra történő gyors terjedését tette 

lehetővé. 

A legtöbb változás gyorsuló ütemű növekedést mutatott, de ez a növekedés nem volt egyenletes. Nem történtek 

olyan változások, amelyek folytonos, folyamatos fejlődést biztosítottak volna. Hogy jobban megértsük az adott 

tájat, három periódust kell figyelembe venni (Antrop, 2005): 

1)     A XVIII. század előtti táj, amely még sok maradványt őriz és a szerkezete a régmúltra vezethető vissza. A 

későbbiekben hagyományos tájként fogjuk említeni (71–72. ábra). 
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2)     A XIX. század és a II. világháború közötti időszak, amikor a tájképet a terjedő iparosodás és az urbanizáció 

határozták meg. A társadalom és a kultúra több területén visszavonhatatlanul szakítottak a múlttal, ami azzal 

járt, hogy megváltozott az életmód, valamint a tájhoz és a környezethez való viszony. A teljesen új tájak 

rátelepültek a hagyományosokra, az utóbbiak sok esetben teljesen el is tűntek. Ezek a tájak forradalmi tájaknak 

nevezhetők, nemcsak a változások forradalmi jellegére utalva, hanem arra is, hogy ezek a tájak az ipari 

forradalom után, azzal párhuzamosan kezdtek megjelenni. 

3)     A világháború utáni tájat a terjedő globalizáció és az urbanizáció jellemezte. Ezek az új posztmodern tájak. 

  

 

71. ábra Hagyományőrző táj. A híres oxfordi college-k parkok közé vannak beágyazva, a tervező nem spórolt a 

hellyel. (A szerző felvétele) 
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72. ábra Ma is középkori hangulatot áraszt Toledo városa a híddal és a várfallal, őrzi tehát a hagyományokat a 

tájban. (A szerző felvétele) 

A hagyományos tájakon a változások évszázadokon át lokális jellegűek voltak és fokozatosan mentek végbe, 

csak ritkán töröltek el teljes tájszerkezeteket. A múltban a tájat állandónak tekintették és annak jellegzetes 

karaktere, identitása volt. A táj azoknak az embereknek adott szülőföldet, akik őt alakították évszázadokon át. A 

táj definíciójával kapcsolatban már említettük, hogy több európai nyelvben a táj jelentése ezt a szülőföld 

értelmet tartalmazza. Ezt jól mutatja például a táj francia elnevezése, a „paysage”, amely szoros összefüggésben 

van egy vidék sajátos megjelenésével. Ehhez hasonló jelentéssel bír a holland ’landschap’ kifejezés is, illetve a 

korábban már említett német, olasz és spanyol elnevezések is. 

A német és a holland elnevezés egyrészt tájképet jelent, másrészt a terület bizonyos közigazgatási lehatárolására 

is utal, amint ezt több szerző is említi (l. pl. Lorzing, 2001). Egymást követő generációk éltek és dolgoztak 

ugyanazon a tájon és próbálták azt egyre szebbé tenni és ebben a formájában fenntartani. A táj megbecsülése és 

fenntartható fejlődése a velejárója volt ennek a fajta fejlődésnek, amelyre Klijn–Vos (2000) az involúció szót 

használják. Ezt magyarra úgy fordítanám, hogy belső fejlődés. Az involúció egyébként visszafejlődést jelent 

biológiai értelemben és ezen kívül van olyan értelmezése is, amely szerint egy transzformáció sorozatot jelent, 

amelynek során visszanyerjük az eredeti alakzatot. Sok hely és a táj sok eleme kapott szimbolikus értéket. A 

genius loci (hely szelleme, atmoszférája, helyi ihlet) fogalma is szorosan kapcsolódik mindenegyes táj 

identitásához és hangsúlyozza annak egyediségét. Ezt a tájtípust hagyományos tájnak nevezi Antrop (1997). Ez 

a hagyományosnak nevezhető táj magába foglalja egy helynek vagy egy régiónak a teljes történelmét, amely 

még mindig kiolvasható az összetételéből és a szerkezetéből. Európa hosszú és bonyolult történelme és 

kulturális sokszínűsége a hagyományos tájtípusok nagy választékát hozta létre, amely kulturális örökségünk 

integrált részévé vált. 

Azt mondhatjuk, hogy a táj és az azt kialakító, helyi tájalkotó tényezők (domborzat, felszínközeli kőzet, talaj, 

vizek, növény- és állatvilág) fontos és egyedi forrásai tudásunknak. Ezzel kapcsolatban elegendő arra utalni, 

hogy egészen a közelmúltig az emberek egy adott helyen élték le az életüket, nem utaztak sem megélhetési, sem 

világlátási okokból, tehát közvetlen környezetük volt szinte minden tudásuk forrása. Ezáltal egy kisebb területet 

és annak jelenségeit olyan alapossággal ismerték meg, ami csak úgy volt lehetséges, hogy mást nem láttak, nem 

éltek meg, mint azt a tájat, ahol laktak. Ritka kivétel például Kant, a nagy filozófus, aki Königsberg (a mai 

Kalinyingrád) városát sohasem hagyta el, mégis olyan világszemlélete volt, mintha az egész Földet beutazta 

volna. 

A hagyományos tájak megmaradását leginkább a táj fejlődése és az intenzív mezőgazdaság megjelenése 

veszélyezteti. Léteznek értékes régi térképek és levéltári adatok a tájak korábbi állapotairól, de ezek nincsenek 
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kellőképpen feldolgozva és dokumentálva, hiszen a feldolgozást valamilyen cél érdekében végzik el, nemcsak 

úgy általában. 

A hagyományos tájak után, illetve azokból kialakuló forradalmi tájak, amelyek az ipari forradalom termékei a 

XVI. század és a XX. század eleje között számos változást éltek meg, illetve szenvedtek el, amelyek széles 

körben gyakoroltak hatást a tájra. A fő kiváltó okok között elsőként a népesség növekedését, a demográfiai 

változásokat említjük. A huszadik századig az egyik növekedés-dinamikát befolyásoló tényező a járványok 

megjelenése volt. A gyakran felbukkanó pestisjárványok hatására az adott helyen a lakosság nagy része 

elpusztult, majd a járvány elmúltával ismét gyors növekedésnek indult. A növekvő népességnek élelemre volt 

szüksége, az élelem megtermelése céljából pedig területre, új földekre volt szükség. Az új mezőgazdasági 

területek rendszerint erdőirtás útján jöttek létre, amint erről már többször is szóltunk. Az erdőirtás és az új 

termőföldek megjelenése új települések létrejöttével párosult. Az új települések kezdetben még a síkságon, 

később már a dombságokon alakultak ki. Ez a Rajna mentén például igen jól követhető a helynevek alapján is. 

A “heim” végződésű helynevek például az ilyen később keletkezett, nem közvetlenül a folyó árterén kialakult 

településekre utalnak. 

Eddig még csak a legkisebb tájváltozásról, a legártatlanabb, zöldet zölddel helyettesítő folyamatról beszéltünk 

meg néhány település, falu kialakulásáról.  Hangsúlyozni kell ugyanakkor, hogy az erdők helyére tervezett és ott 

kialakított szántóföldek a táj arculatát jelentősen megváltoztatták. Ahogy az időben a mához közeledünk, úgy 

változott egyre jobban a mezőgazdaság is. A tengerentúli kereskedelem és az új gabonafajták megjelenésének 

hatására megváltozott a gazdaság, az egyre innovatívabb mezőgazdasági módszerek hatására intenzívebbé vált a 

földhasználat. 

Az ipar és a városiasodás a mezőgazdaságnál sokkal látványosabb módon változtatta meg a vidéket és alakította 

át a táj képét. A XIX. század közepétől a közlekedési pályák és épületek is ilyen drasztikus változást okoztak. A 

legtöbb európai nemzetállam ebben az időszakban jött létre és a központi politikai vezetés, valamint a szélesedő 

gazdaság hatalmas területeken okozott változásokat. A felvilágosodás idején a tájtervezés tájépítészetté 

fejlődött, és sok alapelvét felhasználták a gomba módjára szaporodó városok tervezésében. Ezzel egy időben, a 

sikeres technológiai újítások és a drámai politikai és társadalmi változások hirtelen megváltoztatták a felhasznált 

eszközöket és mélyen ható, visszafordíthatatlan változásokat vontak maguk után.     

Az egész környezet meg tudott változni egy generáció alatt (Robinson, 2001). A technológiai és társadalmi 

forradalmak sora és az egyre pusztítóbb háborúk a XVIII. század végétől a XX. század közepéig mindent 

megváltoztattak és a korábbi tájból semmi sem maradt, arra már semmi sem emlékeztetett. Gyakran előfordult, 

hogy egy újonnan született táj is teljesen eltűnt. A szisztematikus és átfogó tanulmányok és feljegyzések ritkák 

és a legtöbb információ hely-specifikus, mint amilyenek például az ipari telephelyek archív adatai. Az 

illusztrációk és a fotók fontos forrásai ezen periódusnak. 

Az új, ún. posztmodern tájak a II. világháború után alakultak ki, amikor a fejlődés dinamikája újra megváltozott. 

Ez a globális folyamatoktól való függőség felgyorsulásával és a helyi önrendelkezés lehetőségeinek 

csökkenésével magyarázható.  A jelen gyorsan változó társadalma és környezete teljesen új tájak kialakulását és 

az összes korábbi tájtípus gyors pusztulását eredményezte, legyen az természetes vagy kultúrtáj. Hangsúlyozni 

kell azonban, hogy ezek az új tájak nem integrálódtak a korábbiakba, hanem azokra rátelepültek. A folytonos 

kapcsolat a múlttal teljesen megszakadt. Azt is el kell mondani azonban, hogy minden változás a lakókörnyezet 

javításának érdekében történt, illetve a városi népesség új igényeit kívánta a tájváltozás kielégíteni. Az emberek 

egyre mobilabbakká váltak és ehhez kapcsolódóan a városlakók ökológiai lábnyomának határa messze 

túlhaladta a városok határvonalait.  

A hagyományos és az új, vagy azt is mondhatnánk, legújabb tájak közötti különbség a dinamikájukban 

keresendő, annak sebességében és mértékében, valamint a táj használóinak érzékelő képességében, értékeiben és 

magatartásában. Olyan gyorsak és nagymértékűek a változások, hogy nehéz azokat kimutatni, dokumentálni, 

annak ellenére, hogy soha olyan nagy mennyiségű adat nem állt rendelkezésre, mint manapság. A fő kérdés az 

lett, hogy ebben a nagy adathalmazban melyek a releváns információk. A kérdőíves módszer igen értékes lehet, 

amennyiben nehezen megmagyarázható dolgokat akarunk feltárni. 

Nézzünk meg néhány animációt. A 10–12. animációk azt mutatják be, hogy az infrastruktúra különféle 

elemeinek (villanypózna, út, építkezés egyéb eleme) megjelenése csökkenti a táj természetességét, esztétikai 

értékét. Megszűnik az a kellemes érzet, amelyet egy szép táj látványa kelt a szemlélőben. 

  



   

 88  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

10. animáció Változás a tájban 1 (Cloquell-Ballester – Torres-Sibille – Cloquell-Ballester – Santamarina-

Siurana, 2012 nyomán) 

 

11. animáció Változás a tájban 2 (Cloquell-Ballester – Torres-Sibille – Cloquell-Ballester – Santamarina-

Siurana, 2012 nyomán) 

 

12. animáció Változás a tájban 3 (Cloquell-Ballester – Torres-Sibille – Cloquell-Ballester – Santamarina-

Siurana, 2012 nyomán) 

Melyek a tájváltozás fő kiváltó tényezői? Erre a kérdésre Antrop (2005) azt a választ adja, hogy az elmúlt 

évszázadok változásainak természetét és a változások okait elemezve három fő kiváltó tényezőt, mozgatórugót 

különíthetünk el, amelyek egy időben hatottak, de kölcsönhatásuk, illetve súlyuk változó volt. Ez a három 

tényező az elérhetőség, az urbanizáció és a globalizáció. Még egy további és nem előjelezhető tényezőt kell még 

az előbbiekhez hozzáadni, nevezetesen a természeti katasztrófákat. 

Az elérhetőség tekintetében először is le kell szögeznünk, hogy egy hely elérhetősége rendkívül fontos tényező 

a telephelyválasztásban. A várostervezés, településtervezés során az elérhetőség teljesen nyilvánvaló módon egy 

igen lényeges tulajdonság (Roberts, 1987). Az eltérő funkciójú helyek (pl. piacok, kikötők, ipari létesítmények 

stb.) különböző elérhetőségi tulajdonsággal kell, hogy rendelkezzenek. Egy hely növekedése és gazdasági, 

politikai fejlődése nagymértékben a földrajzi helyzetén és az elérhetőségén múlik. A városterjeszkedés modern 

folyamatát nagymértékben a közlekedési szerkezet és a hozzáférhetőség határozza meg. Az elérhetőség egyben 

a tervezés egyik legfontosabb kérdése is, a lokális és a regionális szintű terveknél egyaránt. 

Fontos figyelembe venni, hogy a közlekedési hálózatnak is vannak sajátos ökológiai tulajdonságai (Forman, 

1998), amelyek keretként szolgálhatnak greenway (zöldutak) kialakításakor (Viles–Rosier, 2001). A közlekedési 

infrastruktúra hatása a tájra nagyon sokrétű. Azt szokták mondani, hogy az emberek által nehezen 

megközelíthető területek éppen megközelíthetetlenségük miatt stabil természetes tájak. Nehezen 

megközelíthetők az árkos erózió által felszabdalt térségek is (73. ábra). Amikor az újonnan épült közlekedési 

infrastruktúra révén teljesen átalakul a táj, nagyon gyors változások indulnak meg. A közlekedési csomópontok, 

úgy mint az útkereszteződések, állomások és megállóhelyek vonzzák a különféle modern fejlesztéseket (Antrop, 

1999). Erre egy tipikus példa a vasút fejlődésének korai szakasza. A XX. század elején a vasút nemcsak a 

városokat, a kikötőhelyeket és az ipari területeket kapcsolta össze, hanem hozzáférhetővé tette az üdülésre 

alkalmas helyeket (tengerpart, gyógyfürdők) és a barlangokat, vízeséseket, valamint más vonzó természeti 

szépségeket és érdekes helyeket is. Ezáltal óriási mértékű fejlődésnek indult a turizmus, amely főleg a jómódú 

városlakók igényeit szolgálta ki. 

Az urbanizáció szerepéről csak röviden szólunk, mivel az ezzel kapcsolatos változások közismertek. Az európai 

tájak nagy részét a falvak lakói hozták létre, miközben a környezetüket átalakították a jobb és biztosabb 

megélhetés érdekében. Ez az alapja a falvakat körülvevő történelmileg kialakult övezetességnek, amely a 

különböző intenzitású és típusú földhasználati módok alkalmazása során alakult ki. A falu környéke, a falu 

“határa” Európa különböző részein részben hasonló módon strukturálta ezeket a különböző használatú 

térségeket (legelők, szántók és erdőterületek). A középkorban, de különösen a későbbi időkben, a városoknak is 

volt bizonyos hatása a vidéki hátországra, amely a fontos kereskedelmi és termelő központok esetén hatalmas 

kiterjedésű lehetett.  A városok vonzásköre nagymértékben határozta meg az abba eső települések funkcióit és 

ezáltal a földhasználatot, vagyis a táj szerkezetét is. 
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73. ábra A laza üledékek, a klíma és a legeltetés következménye az árkos erózió romboló hatása Dél-Afrikában. 

(A szerző felvétele) 

 

74. ábra Ponterwyd környékén, Walesben a nedves legelők ideális feltételeket nyújtanak az állattenyésztésnek. 

(A szerző felvétele) 

Nemcsak élelmet szolgáltatott a környező vidék (Walesben például a kiváló legelők révén, 74. ábra), hanem 

olcsó munkaerőt is, amint közismert. A városok az ipari forradalmat követően, majd a II. világháború után a 

motorizáció elterjedésével és rohamos növekedésével óriási mértékben változtak meg. A tömegek mobilitása 

korábban elképzelhetetlen mértékben növekedett. Amíg a korábban, akár a II. világháború előtti időkben is a 
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vidéki, falusi népesség gyakran el sem hagyta lakóhelyét, esetleg csak a közeli központba, megyeszékhelyre 

utazott, a fővárosba is kevesen jutottak el, addig a háború után exponenciális mértékben nőtt meg és szinte 

folyamatossá vált a helyváltoztatás. Kezdetben az adott országon belül, majd a nemzetközi turizmus fejlődésével 

az adott kontinensen, később az egész világon utazni kezdett a tehetősebb népesség. A fejlett országokban egyre 

gyakoribbá vált, hogy a lakóhely és a munkahely nem azonos településen volt. Az ehhez kapcsolódó 

folyamatokat, az urbanizációt, szuburbanizációt, az urban sprawl jelenségét stb. itt nem részletezzük. 

A városok kiterjedt hálózatokat képeznek, amelyek hatalmas és sokféle funkcióval rendelkező területekre 

hatnak. A vidék menedzsmentje egyre komplexebbé és interdiszciplinárissá válik. Az urbanizáció alapvetően az 

életmódot változtatja meg és hatása még a vidékre és a távoli falvakra is kiterjed.  

Végezetül emlékezzünk meg röviden a globalizáció folyamatáról is, amely a Föld egészén, de különösen a 

fejlett világban a tájváltozás egyik fő irányítója, mozgatórugója, kihat minden olyan folyamatra és 

kezdeményezésre, amely befolyással van a helyi szintű döntésekre és cselekvésekre is. A gazdasági globalizáció 

fokozza a hipermobilitást, a globális kommunikációt és megszünteti a távolságokat. A városok új globális és 

regionális hierarchiái jelennek meg és hatalmas területek kerülnek egyre inkább perifériára. Ezek a folyamatok 

nagyon gyakran lefékezik, illetve alkalmasint teljesen megtörik a helyi társadalom és a táj bensőséges viszonyát. 

Európában az Unió közös agrárpolitikájának érvényesítése jó példa arra, hogyan alakul át fokozatosan a táj és a 

helyi társadalom viszonya. 

Beszéljünk végül a katasztrófák és vészhelyzetek tájváltozásra gyakorolt hatásáról. A sűrűn lakott területeken és 

az intenzíven használt földeken a katasztrófák kockázata megnő, ami egyre nagyobb számú embert érint. 

Minden egyes alkalommal, amikor valamilyen vészhelyzet alakul ki, minden eszközt bevetnek, hogy 

csökkentsék a katasztrófa hatását, és hogy helyreállítsák az emberek biztonságérzetet. A krízishelyzetekben 

ritkán van idő a gondos tervezésre és részletes hatástanulmány készítésére. Rendszerint csak a katasztrófát 

követően kezdenek el foglalkozni a tájrehabilitáció lehetőségeivel. Ekkor azonban gyakran előkerülnek olyan új 

megoldások, amelyekre nem is gondoltak korábban, illetve amelyek megvalósítása egyébként bonyolult lenne. 

Más szóval azt is mondhatjuk, hogy a katasztrófák bizonyos értelemben kedvező hatást gyakorolnak a 

tájtervezésre, hiszen olyan új helyzetet, “tabula rasa”-t teremtenek, amelyben minden új elképzelés 

megvalósítására lehetőség nyílik. 

7.4. 6.4Tájtervezés Magyarországon 

A tájtervezés történetének vázlatos áttekintését a római időkkel kezdjük. Mint ismeretes, hazánk területén, a 

Dunántúlon a római időkben Pannónia provincia terült el, amely Kr.u.8-tól önállóvá vált. Amint tudjuk, 

Pannónia közigazgatási területe a Duna vonaláig tartott, azonban a Csörsz-árok megépítése után az Alföld is 

kvázi Pannónia befolyásolása alá került. A táj alakítását elsősorban a későbbiekben, a II. században kialakult két 

területrész, a nyugati provincia (Pannónia Superior) és a keleti provincia központjainak, városainak kialakulása 

jelentette. Említésre méltó ezek között Savaria (Szombathely), Aquincum (Óbuda), a két tartományi központ és 

még számos más város, így például Scarabantia (Sopron), Arrabona (Győr), Brigetio (Szőny), Sophiane (Pécs), 

Gorsium (nincs mai magyar neve). A városok túlnyomó része a limes mentén települt. Megemlítjük még, hogy 

Pannóniától keletre is volt egy fontos provincia, Dacia, ez azonban a mai Románia területére esik. 

További fontos, “tervezett” változás volt a mezőgazdasági területnyerés érdekében a római időktől két 

évezreden át végbemenő erdőirtás és mocsár lecsapolás. A tájrendezés fontos része volt az útépítés is. 

Közismert, hogy a rómaiak kiváló műszaki érzékkel és tudatosan úgy építették az utakat, hogy azok megfelelően 

voltak alapozva és vízelvezetésükre is gondoltak, rendszerint környezetüknél magasabban helyezkedtek el. A 

rómaiak mérnöki munkája igen sokrétű volt és ez a táj képét is jelentősen alakította. Mocsarakat csapoltak le, a 

limes mentén őrtornyokat és erődöket építettek, amelyeket sáncokkal vettek körül és még tovább is sorolhatnánk 

a tervezett táji létesítményeket ebből az időből. 

A római idők előtti és az azt követő időszak népeiről, azok környezetalakításáról itt most nem írunk, hanem 

mindjárt a Honfoglalás korával folytatjuk. Ebben az időben az ország, legalábbis a mai országterület nagy része 

még kvázi természetes állapotú erdős sztyepp volt, amelyben mocsarak, erdők, és löszös puszták mozaikos képe 

volt jellemző. Az erdők aránya ebben az időszakban a mainál lényegesen nagyobb volt és becslések szerint 

elérte a 60 %-ot is. 

Az Alföld – amelynek csak egy része esik a mai Magyarország területére – a Honfoglalás óta erdeinek túlnyomó 

részét elvesztette, a folyószabályozások során pedig a vizenyős területek is eltűntek, legalábbis nagy részben az 

Alföldről. 
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A honfoglaló magyarok nomád életet éltek, alapvetően állattenyésztéssel foglalkoztak, ezért amíg lehetett, 

szerették és megőrizték azt a természeti környezetet, amelyet a vízi világ és az erdős sztyepp jelentettek. Szent 

István, sőt már Géza korától azonban fokozatosan csökkenni kezdett a szilaj pásztorkodás jelentősége és 

előtérbe került a földművelés. Települések jöttek létre, amelyek létrejöttében a védelmi funkció mellett a 

gazdasági funkció is jelentős szerepet játszott. A táj átalakítása tehát elsősorban a települések, várak stb. 

létesítéséhez, mocsarak lecsapolásához, az erdők kiirtásához kapcsolódott. 

Nem kívánunk az egész magyar történelmen végigmenni, csupán felvillantjuk, hogy mind a tatárjárás, mind a 

törökdúlás teljesen átalakította a természeti és részben antropogén tájakat. A megszállások utáni újjáépítés 

ugyanezt tette. A Rákóczi-szabadságharc után következő viszonylag stabil időszakban először Mikoviny Sámuel 

(1700–1750) tevékenysége említendő, aki birtokrendezési terveket készített. Fontos megemlíteni Tessedik 

Sámuel (1742–1820) tevékenységét, aki a mezőgazdaság tudósa volt és az Alfölddel foglalkozott elsősorban, 

így az Alföld erdősítésével is. Sok tájtervező nevét kellene említnünk, de csak néhányat sorolunk fel. 

Az Alföld tájtervezésének vonatkozásában említendő továbbá Szeged mérnökének, Vedres Istvánnak a neve is 

(1765–1830), aki építészeti terveket készített, valamint fásítással, a futóhomok megkötésével, vízrendezéssel 

foglalkozott. A Duna–Tisza-csatorna terve is az ő nevéhez fűződik. Készített továbbá árapasztó csatorna tervet 

is a Tiszántúlra. A Duna–Tisza-csatorna első tervét egyébként Balla Antal (1739–1815) készítette el. A 

vízmérnökök közül kiemeljük Beszédes József (1786–1852) tevékenységét, aki foglalkozott a Balaton 

szintjének szabályozásával (ebben az időben magas volt a tó szintje, így azt süllyeszteni kellett), a Sárvíz és a 

Duna szabályozásával, valamint a Hanság vízrendezésével. 

A XIX. század legjelentősebb tájtervezési tevékenysége a folyószabályozás és mederrendezés volt. Ennek 

részletes ismertetésére itt nincs mód, csupán néhány nevet említünk. Mindenki ismeri gróf Széchenyi István 

(1791–1860) és Vásárhelyi Pál (1795–1846) mérnök nevét. A folyók, így elsősorban a Tisza szabályozása nem 

csupán a folyóra, hanem a vízgyűjtő egészére terjedt ki. Ennek érdekében alakult a Tiszavölgyi Társulat 1846-

ban, amelyet Széchenyi alapított. A Tisza szabályozásának célja az árvizek nagy területekre való kiterjedésének 

megakadályozása, a vízlefolyás meggyorsítása, a jéglevonulás zavartalanságának biztosítása és lehetőleg egész 

évben a hajózás biztosítása volt. 

Vásárhelyi egyébként vízmérnöki munkásságát a Duna felvételezésével kezdte. E tevékenysége az al-dunai 

vidék vízrajzi felvételezésére is kiterjedt. Az Al-Duna-szabályozás végrehajtásának feladatát 1833-ban 

Széchenyi kapta, aki Vásárhelyi szakértelmét vette igénybe e feladat sikeres kivitelezéséhez. Ezen kívül részt 

vett a Rába és mellékfolyói szabályozási terveinek kidolgozásában is. Az 1838-as pesti árvíz hatására tett 

javaslatot a későbbi Lánchíd megépítésére. Foglalkozott továbbá a jeges árvíz megelőzésének kérdésével és 

javaslatot tett a pest-budai Duna szabályozására is. Mérnöki és tudományos munkásságát nem soroljuk tovább. 

Mint említettük, számos hazai folyó szabályozása vált szükségessé. Ezek közül elsődlegesen 1845-ben a Tisza 

szabályozását javasolta és erre vonatkozó elképzeléseit a nádor elé tárta, aki megbízta a Tisza szabályozási 

tervének elkészítésével. 1846-ban el is készítette a koncepciót, a Tisza-folyó általános szabályozási tervezetét. A 

munkák megkezdését már nem érhette meg, mert még ebben az évben elhunyt. 

Visszatérve a Tisza szabályozásához, a lefolyás sebességének növeléséhez 138 kilométer hosszúságban 

összesen 107 átvágást végeztek 1846 és 1872 között. Ezáltal a Tisza 510 kilométerrel lett rövidebb.  Az 

ármentesítés során 4600 hektár területet sajátítottak ki, 1250 km-nyi töltést építettek, 54,4 millió m3 földet 

mozgattak meg és használtak fel a földmunkákhoz, töltés építéséhez. A mentesített terület nagysága 1 360 000 

ha volt (Csemez–Balog, 1997) A Tisza-szabályozás tehát hatalmas mértékben megnövelte a hasznosítható 

földterületet. Mai szemmel érthető, hogy a munkálatokat sokan kritizálták, hiszen tudjuk, mit jelent a keskeny 

árterület, amelyet a töltéseknek a folyóhoz közeli elhelyezése okozott. Amikor pedig jött az aszály, mint például 

1863-ban, akkor ezt is a szabályozásnak tulajdonították. Tudjuk, hogy mind a mai napig a legnagyobb probléma 

az Alföldön a túl sok, vagy a túl kevés víz. 

Az ármentesítés végrehajtása után még sokáig váratott magára a belvíz rendezése és az öntözés megoldása, de 

mint tudjuk, erre is sor került, igaz, sokkal később, csak a XX. században, pedig a tervek sokkal régebbiek, mint 

a folyószabályozás.  Idézzük példaként a Keleti-főcsatornát, amelynek első terve már a XVIII. században, 1727-

ben elkészült. Az említett 1863-as aszály után pedig már öntözőcsatorna tervezésére is sor került, éspedig 

mindhárom csatorna a mai Keleti-főcsatornához hasonlóan Tiszalöknél indult volna. 

A XIX. század folyószabályozási és mederalakító munkái az ország szóban forgó tájait, elsősorban az Alföldet 

gyökeresen átalakították. Átalakult a földhasználat is. E században természetesen sok más tájalakító 

tevékenység is történt. Így a városokban megkezdődött a közparkok tervezése és építése. A Városligetet az 

akkori Pesten Nebbien Henrik tervei alapján kezdték kialakítani. A terv egy 1813-ban meghirdetett pályázat első 
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helyezettje lett. A terv alapján négy év alatt a kivitelezés is elkészült. Ebben az időben kezdődött meg a Margit-

sziget tervezése és kiépítése is. Mindkét park létrejötte a József nádor vezetése alatt álló, 1808-ban életre hívott 

Városszépítő Bizottmány tevékenységéhez kapcsolódik. 

Egy másik példa a Népliget, amely a legnagyobb pesti közpark (1 296 763 m2). E park létesítését a Királyi 

Szépítő Bizottmány, illetve ennek jogutódja, a Közmunkák Tanácsának tevékenysége fémjelzi. A népligeti 

óriáspark tervét 1868-ban fogadták el. Nem részletezzük a pest-budai, majd a későbbi budapesti közparkok 

történetét. Arra utalunk csupán, hogy Andreas Dorffinger 1827-ben a Pest városáról szóló útikönyvében 22 

kertet sorol fel, a századfordulón 48 kisebb-nagyobb köz- és magánpark, valamint sétány állt a budapestiek 

rendelkezésére. 

A földrendezés, tagosítás nemcsak hazánkban, de egész Európában igen fontos folyamat volt, amely a táj képét 

is jelentősen átalakította. Németországban például a Flurbereinigung, vagyis a tagosítás nemcsak átrendezte a táj 

képét, hanem sok helyen kedvezőbb adottságokat hozott létre, mint például a Rajna vagy a Mosel-völgyében, 

ahol az értékes, meredek, délies kitettségű lejtőkön tereprendezést is végeztek, a kiálló sziklákat igyekeztek 

eltüntetni. 

A német földrendezést az 1976. évi megfelelő törvény szabályozza, amelynek meghatározása szerint a 

földrendezés a mező- és erdőgazdaság termelési és munkafeltételeinek javítását, valamint a tájkultúra és 

tájfejlődés általános támogatását szolgálja. 

A magyar meghatározás szerint a tagosítás bizonyos területen szétszórtan elhelyezkedő területek 

tulajdonosonkénti összevonását és a célszerű gazdálkodás követelményei szerinti kiosztását jelenti. A tagosítás 

nemcsak nálunk, de az egész világon és így Európában is gazdasági szükségszerűség miatt jött létre. Magyarul a 

földek hihetetlen mértékben elaprózottak voltak országszerte – természetesen a nagy- és középbirtokok 

kivételével. Az elaprózódás okaira itt most részletesen nem térünk ki, csupán arra utalunk, hogy egyrészt a 

jobbágyok földjeit eleve különböző dűlőkben adták ki, másrészt az öröklés révén a telkek továbbosztódtak. A 

nagyfokú telekkönyvi rendezetlenség is sürgette a rendezést. 

Hazánkban a földrendezés tekintetében tulajdonképpen 1848-ig célszerű visszamennünk, amikor is a jobbágyi 

használatú telkek tulajdonjogát a jobbágyok megszerezték. A birtokrendezési eljárást úrbéri elkülönítésnek 

nevezték (Föld és területrendezés, 2006), amely nemcsak a jobbágytelkeket, de a közös használatú erdőket, 

legelőket és nádasokat is érintette. A korszerű tagosítás az 1908. évi XXXIX. törvénycikkel kezdődik. 

Minden földreform egyben tájtervezési feladat is volt – a kifejezés tágabb értelmében. Így átrendezte a tájat a 

nagyatádi-féle földreform 1920-ban, majd az azt követő földreform 1936-ban és végül, de nem utolsósorban az 

1945. évi földreform (1945. március 17.) és az azt következő évek változásai. A mezőgazdaság 

tulajdonviszonyait a rendszerváltás előtt lényegében 1959–62 között rendezték át a termelőszövetkezetek 

megszervezésével, bár a téeszesítési folyamat már 1949-ben megkezdődött. Az állami gazdaságok kialakítása 

korábban, 1948-ben kezdődött meg. A rendszerváltás után szintén hatalmas változások történtek. 

A földrendezés tehát lényegében másfél évszázada egy permanens folyamat, amely a tájat, annak szerkezetét, 

életét, működését jelentős mértékben átalakítja. Nagymértékű átalakítást jelentett a közlekedési pályák építése 

is. Ilyen volt a XIX. században a vasútépítés, a múlt században és jelenleg pedig az autópálya-, autóút-építés. 

Ezeket nem részletezzük, éppen csak megemlítjük, hogy a közlekedési pályák hatása az ökológiai viszonyokra 

rendkívül jelentős. 

7.4.1. 6.4.1       Tájtervezés a közelmúltban 

A fentiekben tulajdonképpen nem a tájtervezési munkáról, hanem a tájváltozásokról szóltunk, amelyek 

valamennyien tervezési munka, illetve a legrégebbi időkben elhatározás, utasítás eredményeként jöttek létre. A 

tervezés jogi hátterét már áttekintettük (3. fejezet). A következőben néhány kiragadott eseményt említünk a 

tervezés történetéből, a közelmúltból. 

Csemez és Balog (1997) szerint az első tájrendezési terv 1970-ben készült és azóta a tervezési gyakorlat igen 

sokat fejlődött. A fejlődést a térinformatika és a tájértékelés legkorszerűbb módszereinek alkalmazása 

nagymértékben elősegítette. Amint a rendezési tervekről szóló alfejezetben (3.2.) említettük, a tájrendezési 

tervek regionális szinten és az általános rendezési tervek részeként a 9007/1983. ÉVM közlemény alapján 

készülnek. A tervezésre való megbízást általában az önkormányzatok adják. Ezen kívül számos más hatóság, 

államtitkárság, bizottság, igazgatóság stb. rendel meg tájrendezési terveket. 



   

 93  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

  

A terveket korábban kizárólag a nagy tervezőirodák készítették, ma már egyre inkább kis irodák, egyetemi 

tanszékek is foglalkoznak tervezéssel. A tervek a legkülönbözőbb léptékben és a legkülönfélébb területi 

egységekre készülnek. A tervezés tárgya lehet természetes táj, vagy közigazgatási egység (megye, település, 

illetve annak egy része, pl. egy lakótelep, l. 75. ábra, stb.), lehet valamilyen kiemelt fontosságú terület (pl. védett 

terület, nemzeti park, tájvédelmi körzet). Készülhet terv zöldfolyosóra, vonalas létesítmény (pl. út) környezetére 

és még sok minden másra is, amit itt nem részletezünk. 

 

75. ábra Új színfoltként kerültek a lakótelepek a főváros tájképébe a múlt század derekán. Óbudai lakótelep. 

(Forrás: www.obudai.blog.hu) 

8. 7.   Fenntartható tájtervezés 

A fenntartható tájtervezés vezérgondolata a természetesség megőrzése, ha pedig ez már nincs meg, akkor a 

természetességhez vezető út elindítása. Haines–Young (2000) a természeti tőke fogalmának bevezetését 

javasolta, amely egyben a tájökológiai elvek alkalmazását jelenti a fenntartható fejlődésben és a fenntartható 

tájmenedzsmentben. A fenntarthatóság azt jelenti, hogy a természeti tőkét, a természeti erőforrásokat és az 

ökoszisztémákat megőrizzük. Mint ismeretes, az ökoszisztémák szolgáltatást nyújtanak és ezeket a 

szolgáltatásokat fenntartható módon kell igénybe venni. A szolgáltatások óriási gazdasági értéket képviselnek, 

amely értékek általában nincsenek „beárazva”. Egyebek között ennek következtében válik lehetségessé, hogy a 

természeti tőkét következmények nélkül pusztítjuk, tehát értékét folyamatosan csökkentjük. 

A tájtervezésnek tehát a fenntartható tájhasználatot kell támogatnia. A fenntartható fejlődés általános elveit 

természetesen nem könnyű a gyakorlat nyelvére lefordítani. A fenntartható fejlődés a tájak szempontjából 

nyilvánvalóan azt jelenti, hogy a tájváltozás és a tájhasználat úgy történik, hogy a tájak folyamatosan jó 

állapotban maradnak és szolgáltatásaikat a jövő generációk is használni tudják. Az ökológiai szempontból 

fenntartható tájmenedzsment célja az, hogy az ökoszisztémák szerkezete és működése fennmaradjon, a 

fajdiverzitás és a fajok és társulások egészsége megőrződjön, alkalmasint javuljon. 

8.1. 7.1.Fenntartható fejlődés és tájtervezés 
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A fenntartható fejlődésről a 3.1 fejezetben a környezetvédelmi konferenciák kapcsán már röviden szóltunk. 

Sustainable development, azaz a fenntartható fejlődés egy olyan fejlődést jelent, amely kielégíti a jelen 

szükségleteit anélkül, hogy a jövendő generációkat abban korlátozná, hogy ők is kielégítsék saját 

szükségleteiket. Az ehhez kapcsolódó legfontosabb dokumentum a Brundtland jelentés (1987), amelynek címe 

„Közös jövőnk” (Our common future), amelyet az ENSZ Környezet és Fejlődés Világbizottsága (United 

Nations World Commision on Environment and Development (WCED) publikált. A bizottság létrejöttét az 

ENSZ 1984. évi közgyűlése határozta el azzal a céllal, hogy az 1972. évi stockholmi konferenciát követő 

második környezetvédelmi világkonferencia koncepcióját megalapozza. A bizottság vezetője G.H. Brundtland 

asszony lett, aki ekkor Norvégia miniszterelnöke volt. 

A fenntartható fejlődés felé vezető úton a Bizottság fő irányelve a sokoldalúság és a nemzetek függetlenségének 

biztosítása volt. A jelentés áttekintette a legfontosabb ágazatok helyzetét és problémáit. Ezek az ágazatok a 

következők: népesség és erőforrások, élelmiszerellátás biztosítása, fajok és ökoszisztémák, energia, ipar, 

városok. A gazdasági növekedés és fejlődés, valamint a környezetvédelem együttes vizsgálatának elvét 

követték. A jelentés legfontosabb mondanivalója azonban a fenntartható fejlődésről szól, amelynek lényegét egy 

mondatban már ismertettük. Fontos hangsúlyozni, hogy a fenntartható fejlődés koncepciójának középpontjában 

az ember és az emberi társadalom érdekei állnak. Ha tehát az ember megőrzi, védi környezetét és takarékosan 

bánik a természeti erőforrásokkal, akkor remény van arra, hogy a jövő generációk, ideérte az alacsony 

jövedelmű társadalmi csoportokat és a harmadik világ országait is, hozzáférnek majd az erőforrásokhoz és az 

egészséges környezethez. 

Eszerint fenntartható fejlődésen azt a fejlődést értjük, amely a jelen szükségleteinknek megfelel, anélkül, hogy a 

jövő generációkat abban veszélyeztetné, hogy azok is kielégíthessék szükségleteiket. A koncepció egyik pillére 

a szükségletek elve, amely hangsúlyozottan a világ szegényeinek szükségleteit jelenti, másik pillére a 

korlátozások elve, amely arra irányul, hogy környezetünk képes legyen jelen és jövőbeli szükségleteinket a 

modern technológia és a társadalmi viszonyok keretei között kielégíteni. A fenntartható fejlődés azt feltételezi, 

hogy a Földet rendszerszerűen értelmezzük, térbeli és időbeli vonatkozásban egyaránt. 

A fenntartható fejlődés megvalósítására csak globális nemzetközi együttműködés keretében van lehetőség. Az 

együttműködés ennél nagyobb léptékben, tehát regionális dimenzióban, sőt kétoldalú kooperáció formájában is 

megvalósulhat. Minden esetben fontos követelmény az ökológiai terhelhetőség figyelembe vétele. 

A Brundtland jelentés volt az ENSZ által megszervezett 1992. évi Rio de Janeiro-ban megrendezett „Környezet 

és fejlődés” című második környezetvédelmi világkonferencia kiinduló dokumentuma – amint erre már 

korábban is utaltunk. A konferencián két jogilag is kötelező érvényű dokumentumot is aláírtak, az egyiket a 

klímaváltozás elleni védelemről, a másikat a biológiai sokféleségről, az „Agenda 21” pedig ajánlásokat és 

javaslatokat fogalmazott meg. 

A harmadik ENSZ Világkonferenciát 2002-ben Johannesburgban tartották „A fenntartható fejlődés 

világfóruma” címmel. Erről is szóltunk már korábban. Itt csak azt emeljük ki a konferenciával kapcsolatban, 

hogy a konferencia záródokumentuma szerint a fenntartható fejlődés három tartópillére: a környezet, a gazdaság 

és a társadalom. A konferenciáról azért emlékezünk meg ismételten, mert ezt követően – kissé ugyan megkésve 

– került sor 2007 júniusában arra, hogy a kormány elfogadja a fenntartható fejlődés stratégiájáról szóló 

dokumentumot, 2008-ban pedig határozatot hozott a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács létrehozásáról. A 

32 tagú Tanács tagjai a parlamenti pártok szakpolitikusai, a környezetügyért felelős miniszter, a tudomány, a 

szakmai szervezetek, az érdekvédelmi szervek, az önkormányzatok és a különböző civil szervezetek képviselői. 

A Tanács fontos szerepet tölt be a fenntartóság elveinek megvalósításában. 

A tájtervezés során tehát a fenti elvekre folyamatosan figyelemmel kell lenni. A tájak átalakítása során ügyelni 

kell arra, hogy elkerüljük a környezet elhasználódását, biztosítani kell a természeti értékek védelmét – amint 

erről a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Stratégia (2007) is megemlékezik. Eszerint: a cél „a természetes 

ökoszisztémák működőképességének megőrzése. Ennek záloga az élővilág sokféleségének megőrzése, illetve 

hogy a természeti erőforrásokat csak olyan mértékig szabad használatba venni, hogy a szóban forgó ökológiai 

rendszerek hosszú távon is folyamatosan biztosítani tudják szolgáltatásaikat, stabilak és rugalmasak legyenek.” 

A 90-es évek óta olyan a természeti értékek védelmének stratégiája, amely szerint egyértelmű, hogy „a 

természetes élőhelyek elszigetelt védelme már nem tartható, hanem biztosítani kell az egyes területek közötti 

kapcsolatot (ökológiai folyosók) és a külső, természetközeli közeget és környezetet, amely már hosszú ideje 

befolyásolja működésüket. A természetvédelem, az agrár-környezetvédelem és a környezetgazdálkodás eszközei 

segítségével hosszú távon biztosítani kell és lehet tehát az ökológiai rendszerek működését, segítve ezzel 

mindazon erőforrások fennmaradását, melyektől az emberi társadalom léte is nagymértékben függ”. A fő 
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eszközök pedig a következők: természeti értékek aktív védelme, az integráció, az intézményes védelem, az 

életmód- és szemléletváltás, valamint a társadalmi részvétel. 

  

A tervezés során tehát minderre figyelemmel kell lenni. Így a dokumentumban felsorolt legfontosabb természeti 

értékek, úgy mint az európai összehasonlításban is értékes erdők, gyepterületek és vizes élőhelyek, valamint 

jelentős földtudományi értékek és gazdag agro-biodiverzitás (pl. őshonos magyar állat-, hagyományos 

kultúrnövény fajták és vad rokonfajok) megőrzése kiemelten fontos. A dokumentum szerzői azt írják: „a 

természetes flóra esetében magbank(ok) létrehozása – fontos és sürgető feladat, amit a jogi védelem biztosítása, 

a gazdaság szereplőinek, illetve a természeti szempontból értékes területek tulajdonosainak ösztönzése, és a 

fenntartható területhasználat kialakítása segít. Az egyes élőhelytípusok esetében meghatározható, hogy milyen 

módon érhetők el a fenti célok. A környezettudatos gazdálkodási módok használatát segítik a horizontális és 

zonális programok, melyek közé tartozik a tájgazdálkodás elterjedését támogató Érzékeny Természeti Területek 

(ÉTT) rendszere. Az Európai Unióhoz való csatlakozással a Natura 2000 területek fenntartható földhasználata 

ugyancsak erősíti ezt a folyamatot” (76–77. ábra). 

 

76. ábra A Natura 2000 hálózat. (www.tankonyvtar.hu) 
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77. ábra A Natura 2000 hálózat Európában. (http://www.ec.europa.hu) 

A fenntartható fejlődés elveivel és azok gyakorlatban való érvényesítésével kapcsolatban meg kell említenünk 

az ENSZ Millennium Projektjét, amelyet a főtitkár 2002-ben indított annak érdekében, hogy egy konkrét 

akciótervet dolgozzon ki a Millennium Fejlődési Célok elérésére, a szegénység, az éhezés és a betegségek 

leküzdése érdekében. Megemlítendő még a World Summit Outcome Document (2005), amely szerint a 

fenntartható fejlődés három pillére a gazdasági fejlődés, a társadalmi fejlődés és a környezetvédelem. 

8.2. 7.2.A hagyományok, a múlt értékeinek tisztelete és a 
fenntarthatóság 

A fenntartható tájhasználat igen fontos eleme a kontinuitás biztosítása a tájban. Arról van tehát szó, hogy a táj 

csak úgy használható és tervezhető fenntartható módon, hogy tiszteletben tartjuk a táj múltját és a benne élő 

emberi közösség múltját, értékeit is. Ez utóbbihoz az is szükséges, hogy tudjuk, mit értékelnek és tartanak 

fontosnak a tájban élő emberek. Az a kérdés tehát, hogy mit fogadunk be és értékelünk? A táj a definícióból 

következően a tájalkotó tényezők és az ember kultúrateremtő tevékenységének eredményként létrejött szintézis, 

tehát van egy átfogó és komplex jellege, amely kapcsolatot teremt a természeti és gazdasági, társadalmi, 

kulturális aspektusok között. Ebből következik, hogy a tájat sokféleképpen lehet értékelni. A legtöbb ember a 

tájat szintén átfogó jelleggel, egészében érzékeli. Az ily módon szerzett tapasztalatait pedig rögtön kiegészíti 
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korábbi ismereteivel. Minden ember a tájat a saját neveltetése kapcsán az ő saját kulturális értékeinek keretein 

belül érzékeli. 

Minden hagyományos tájnak egyedi hangulata, képe, kvázi értelme, sőt „lelke” van. Ezt fejezi ki a korábban 

már említett „genius loci” latin kifejezés, amely annyit tesz, mint a hely szelleme, ihlete. A kifejezés eredetét a 

római vallásból veszi. A rómaiak szerint bizonyos helyeknek védő szelleme volt. Így számos római oltárhoz, 

vallási helyhez kapcsolódott különleges genius loci. A hely szelleme segít meghatározni a táj identitását, 

megkönnyíti a táj beazonosítását. Vannak a tájban olyan tereptárgyak, emlékhelyek is, amelyek szimbolikus 

értékűek és jelentőségűek, illetve amelyek segítségével a táj azonosítható (78. ábra). Ezek a tárgyak egyúttal 

segítik a tájékozódást is, sőt erősítik a helyi és nemzeti identitást is. Számos példát mondhatunk erre. Ilyen 

például az esztergomi bazilika, a budapesti parlament, de ilyen lehet egy fa, például Rákóczi fája 

Máramarosban, vagy egy hegycsúcs, templom és így tovább. A táj és a benne lévő emlékhelyek, tereptárgyak, 

épületek egyben ideológiai és politikai szereppel is bírnak, ilyen célból is felhasználhatók. 

A táj identitását a tájon belüli harmónia, a táj elemeinek összetartozása, koherenciája határozza meg. Bizonyos 

tulajdonságok koherenciája határozza meg az identitást (Antrop, 2005). A jellemző tulajdonságok és a 

koherencia megváltoztatása az identitás elvesztéséhez, vagy egy teljesen új identitás kialakulásához vezet. A 

fenntartható tájhasználathoz tehát a táj koherenciájának megőrzésére van szükség. Kérdés, hogy milyen és 

mennyi változásra van szükség ahhoz, hogy annyira átalakuljon a táj, hogy megszűnjék benne a harmónia és a 

koherencia. 

 

78. ábra Szimbolikus tereptárgy. Bledi-tó, Szlovénia. (A szerző felvétele) 

Antrop (2005) egy érdekes hasonlatot alkalmaz a táj lényeges vonásainak hosszú időn át való megőrzésével 

kapcsolatban. Szerinte ez olyan, mint egy emberi lény, aki öregszik és e folyamat során a fizikai megjelenése 

sokat változik. Ugyanakkor még hosszú idő eltelte és jelentős fizikai változások után is könnyű felismerni egy 

olyan személyt, akit korábbról is ismertünk. Mindez a személy teljes egészét érintő, átfogó összefüggések, 

jellemvonások miatt lehetséges, amelyek személyiségének a kontinuitását biztosítják. Sokszor azonban olyan 

jelentősek a fizikai vagy mentális változások, amelyek esetleg a személyiség teljes elvesztésével is együtt járnak 

és így az adott személy felismerése nehezebbé válik. Úgy gondolom, a személyiséget teljesen nem lehet 

elveszíteni, de csaknem teljes mértékben igen. Ennek analógiájára feltehetjük a kérdést, hogy milyen mértékű 

változások tehetnek felismerhetetlenné egy tájat, okozhatják identitásának elvesztését? Milyen folyamatok 
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szüntethetik meg visszafordíthatatlanul a táj kontinuitását, koherenciáját? Az emberekben bekövetkezett 

változások az életben maradáshoz szükséges folyamatos alkalmazkodás eredményei. Ha ez a fajta 

alkalmazkodás nem történik meg, a személy meghal. Amikor megszűnik az élet a tájban, kietlen sivataggá válik, 

ahol csaknem kizárólag a fizikai és kémiai folyamatok hatására következnek be változások. Tehát, milyen 

folyamatokra, változásokra van szükség ahhoz, hogy egy kultúrtáj fennmaradjon? 

Antrop elképzelését követve próbáljunk meg párhuzamot vonni a tájkutatás és a tájmenedzsment, valamint a 

teljes mértékben megváltozott, eredeti személyiségét, alkalmasint egészségét csaknem teljesen elvesztett ember 

között. Azt írja a szerző, hogy az orvostudomány nem a teljes emberrel foglalkozik, a gyakorló orvosok pedig 

közvetlenül az emberek egészségügyi problémáira próbálnak megoldást találni. A tudományos tájkutatás a táj és 

a természet átlagos, normál és beteg „egészségi állapotát” kutatja és megpróbálja azonosítani a tájban keletkező 

zavarok járványszerű terjedésének trendjeit és a változásokat, valamint meghatározni és osztályozni a zavarok 

csoportjait és típusait. 

A fenntartható tájhasználat érdekében mindezt feltétlenül szükséges megtenni. Ahhoz tehát, hogy a tájban 

keletkezett zavarokat orvosolni tudjuk, a táj orvosának, a fenntartható tájhasználat felügyelőjének rendelkeznie 

kell azzal a tudással, amely a táj betegségeire vonatkozik. Ez a fajta tudás csak akkor válik hasznossá, ha a 

tájkutató a tudást alkalmazva segíteni tud a beteg tájon. Azt kell mondanunk, hogy sajnos a tájkutatók többsége 

nem mutat érdeklődést arra nézve, hogy általános összefüggések kutatása helyett konkrét esetek konkrét 

kérdéseivel foglalkozzon. Hogyan lehetne egy adott tájat megszervezni, átformálni? Milyen funkciókat lehetne 

hozzárendelni? Mekkora hatást gyakorolhat egy bizonyos tényező a táj kulturális értékeire? A fenntartható 

tájhasználat folyamatos felügyeletében a döntő szerepet Magyarországon a természetvédelem szervezeti 

egységei vállalják (79–81. ábra). 

 

79. ábra Magyarország Nemzeti Parkjai. (www.vendegvaro.hu) 
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80. ábra A Nemzeti Park Igazgatóságok működési területei. (hu. wikipedia.org) 

 

81. ábra A környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségek területe. (http://www.kdvkovizig.hu) 

8.3. 7.3.Az értékek védelme 

Felmerül a kérdés, hogy a múlt értékeiből, ideértve a földtörténeti múlt értékeit is, mit kell védenünk. A múlt 

értékei megőrizhetők, ha törvényi úton oltalom alá veszik őket. A legtöbb országban külön intézeteket hoztak 

létre és törvényeket alkottak a természeti és kulturális örökség különböző kategóriáinak védelmére. A XIX. 

század második felében a városlakók felsőbb társadalmi rétegeinek kezdeményezésére került először előtérbe a 
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természet és a táj védelme. Magántársaságok alakultak az élővilág, a természetes élőhelyek és a tájkép 

védelmére.  

Ezek a társaságok jelentős tudományos társaságokká nőtték ki magukat. Ilyen például, hogy néhány európai 

intézményt említsünk, a “Société Nationale de Protection de la Nature” (Franciaország, 1854), “Selborne 

Society for the Protection of Birds, Plants and Pleasant Places” (Anglia 1885), “National for Places of Historic 

Interest or Natural Beauty” (Anglia, 1895), “Société Nationale pour la Protection des Sites et Monuments” 

(Belgium, 1892), “Société de Protection des Paysages de France” (Franciaország, 1901), “Deutscher Bund 

Heimatschutz” (Németország, 1904), “Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten” (Hollandia, 1905) 

(Antrop 2005). 

A védelem intézményei közül a legfontosabbak a nemzeti parkok, amelyek egyben a legmagasabb fokú 

védelmet is jelentik. A táj- és természetvédelem kérdése a tárgyalás során többször is felmerül, többször is 

említésre kerül, azonban mindig egy kissé más szempontból és így a védelem más-más aspektusai kerülnek 

előtérbe. A nemzeti parkok történetében kiemelkedő jelentőségű az Amerikai Egyesült Államok, ahol 1872-ben 

azzal a céllal alapították az első nemzeti parkot (Yellowstone Nemzeti Park), hogy védjék a természet szépséget, 

a flórát, a faunát. Mindez elindított egy olyan mozgalmat, amely a XX. század elején Európát is elérte. A 

hangsúly főleg azoknak az elemeknek, helyeknek és tájaknak a védelmén volt, amelyek valamilyen módon 

kiemelkedtek a többi közül és egyediek, gyakran nagyon látványosak voltak. Hasonló gondolat jelenik meg az 

1972-es Világörökség Egyezményben (World Heritage Convention) is, amelynek keretein belül eleinte főleg 

kulturális értékek kerültek a Világörökség listára. Az 1992-es Santa Fe-i Konferencia óta a védelmet 

kiterjesztették az egyedülálló, univerzális értékű kultúrtájakra (Cultural Landscapes of Outstanding Universal 

Value) is. Meg kell még említenünk az emlékműveket is, amelyek történelmi, építészeti és esztétikai értékeket 

képviselnek. Ide sorolhatjuk a természeti szempontból védendő objektumokat is, pl. a természetes élőhelyeket, 

az archeológiai feltárásokat és így tovább. A magyarországi természeti és táji értékekben gazdag területeket 

mutatja a 82. ábra. 

 

82. ábra Természeti és táji értékekben gazdag területek. (www.vati.hu) 

 Természetvédelmi Világszövetség (IUCN) a következő védelmi kategóriákat hozta létre 

(http://www.iucn.org/about/work/programmes/gpap_home/gpap_quality/gpap_pacategories/): 

I.                 Szigorúan védett terület/vadon (Strict nature reserve/wilderness area) 

II.               Nemzeti Park (National Park) 

http://www.iucn.org/about/work/programmes/gpap_home/gpap_quality/gpap_pacategories/
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III.             Emlékpark (Natural monument or feature) 

IV.            Különleges élőhely (Habitat/species management area) 

V.              Védett táj és tengeri táj (protected landscape/seascape) 

VI.            Védett rezervátum (Protected area with sustainable use of natural resources) 

A fordítás nem szószerinti, hanem a Magyarországon kialakult szóhasználatot követi. A fenntartható fejődés 

szempontjából a védendő értékekkel kapcsolatban e helyen ennyit elegendő volt elmondanunk. 

8.4. 7.4.Fenntartható fejlődés és ökoszisztéma szolgáltatások 

A táj az emberiség történelme során mindig is adott, szolgáltatott, biztosított valamit az emberi csoportoknak, 

így kezdetben lakóhelyet, barlangot, fát, elejthető vadakat stb. A táj ökoszisztéma szolgáltatásainak jelentősége 

ma is óriási, nem csupán az ember, de a teljes élővilág szempontjából (pl. jó minőségű, tiszta ivóvíz, a talaj 

megkötése a növényzet által, beporzás, különböző puffer hatások). 

Az ökoszisztéma szolgáltatásainak (83. ábra) fenntartása érdekében elengedhetetlen a tájban ható 

folyamatoknak és az ezek hatására kialakult mintázatoknak az ismerete, hiszen ezek a folyamatok működtetik az 

ökoszisztémát. Ez egyben ökonómiai kérdés is, hiszen az ökoszisztéma természetes szolgáltatásait csak igen 

nagy anyagi ráfordítással lehetne pótolni. Az is előfordulhat, hogy a mesterséges pótlás súlyos károkat idéz elő a 

tájban. A korszerű tájökológia tehát keresi a választ, hogy melyek a pótolhatatlan szolgáltatások, milyen 

tényezők veszélyeztetik ezeket a szolgáltatásokat, melyek azok az élőhelyek, amelyeknek védelme a 

szolgáltatások biztosításához nélkülözhetetlen, melyek az ökológiai szolgáltatások szempontjából kedvezőtlen 

hatások és azok hogyan mérsékelhetők, milyen kormányzati döntések irányulnak a szolgáltatások fenntartására 

és melyek ellene, mik a lehetőségek, ha a táj fenntartása már nem lehetséges, és így tovább. 

 

83. ábra Szerteágazó ökoszisztéma szolgáltatások. Cesky Krumlov. (A szerző felvétele) 

A földtörténet során egészen az ember megjelenéséig természetes folyamatok hatottak, az ember megjelenése 

óta eltelt, földtörténeti értelemben véve igen rövid időszak alatt pedig az emberi, „antropogén” hatások egyre 
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fokozódó intenzitással járultak hozzá a tájváltozás folyamataihoz. Itt elsősorban nem az egyes ember, hanem 

embercsoportok, tehát az emberi társadalom tájalakító szerepéről van szó. Ezek a folyamatok a táj 

teljesítőképességére, tehát a szolgáltatásokra is hatottak. A tájváltozás folyamatait a legegyszerűbben úgy 

minősíthetjük, hogy az a táj szempontjából pozitív, vagy negatív; úgy is mondhatjuk, hogy általuk a táj állapota 

javul, vagy rosszabbodik. Mivel a javulás, illetve rosszabbodás általában nem értelmezhető, csak valamilyen 

kitüntetett szempontból, a változás megítélése különböző szemszögből igen különböző lehet, sőt konfliktust is 

kiválthat. 

 

84. ábra Ökoszisztéma szolgáltatás a száraz legelő által nyújtott táplálék is. 

Dél-afrikai Köztársaság. (A szerző felvétele) 

Az ökoszisztéma szolgáltatások (84–85. ábra) fenntartása csak a természetes folyamatok tökéletes ismeretén 

alapulhat. Az ökológiai helyreállítás és tervezés alapja tehát e folyamatok minél pontosabb ismerete, továbbá az 

ökológiai szolgáltatások szempontjából kedvezőtlen hatások felmérése. 
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85. ábra Erdős terület ökoszisztéma szolgáltatásai. Bükk-hegység, Lillafüred, Hámori-tó. 

(Forrás: www.illesvendeghaz.hu) 

Az ökoszisztéma szolgáltatásait       négy csoportra szoktuk osztani. Beszélhetünk (1) támogató 

szolgáltatásokról, amelyek a többi ökoszisztéma szolgáltatás működéséhez szükségesek, (2) ellátó 

szolgáltatásokról, amelyek tulajdonképpen az ökoszisztéma által biztosított termékeket jelentik, (3) szabályozó 

szolgáltatásokról, amelyek az ökoszisztéma folyamatainak szabályozásából eredő javakat tartalmazzák és végül 

(4) kulturális szolgáltatásokról, amelyek nem anyagi természetűek, hanem lelki, esztétikai, rekreációs, turisztikai 

és egyéb, jólétünket szolgáló áldásos hatást foglalnak magukba. 

A támogató szolgáltatások körébe tartozik egyebek között a primér produkció, a tápanyag ellátás, az elemek 

körforgása, a magok szétszóródása stb. Tágabb, földrajzi értelemben minden olyan tájalkotó tényező, illetve az 

azokhoz köthető folyamatok (pl. talaj, talajképződés) ide sorolhatók, amelyek az emberi tevékenységek 

különböző formáinak működését támogatják. 

Az ellátó szolgáltatások köre igen tág: a víz, az élelem, a rostanyagok, a genetikai erőforrások, a levegő, az 

energiaforrások, ásványi nyersanyagok, gyógyszer alapanyagok stb. 

A szabályozó szolgáltatások is igen kiterjedtek: a klíma és a levegő minőség szabályozása, a víz, a talajerózió, a 

betegségek, a hulladéklebontás szabályozása és még sok minden más tartozik ide. 
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A kulturális szolgáltatások közé a már említett esztétikai, spirituális, rekreációs és (öko)turisztikai értékek 

tartoznak. Természetesen a felsorolás tovább bővíthető. 

9. 8.   Ökológiai hálózatok, folyosók és a tájtervezés 

9.1. 8.1.A hálózatokról általában 

A tájtervezés során az egyik legfontosabb szempont, hogy a tájba illesztendő új elemek mellett maximális 

módon biztosítsuk az ökoszisztéma természetes működését. Ennek egyik legfontosabb és legalapvetőbb 

módszere a különböző típusú és védettségi fokozatú védett területek létrehozása. Ha ezeket a védett területeket 

összekapcsoljuk, akkor egy ökológiai hálózatról beszélhetünk. A hálózat működési elvét és főbb jellemvonásait 

alább, az európai hálózat bemutatása során fogjuk majd megérteni. 

Felmerül a kérdés, hogy miért van szükség egy hálózat létrehozására. A válasz nagyon egyszerű, azért, mert a 

védett területek egymástól elszigetelt rendszerében a biológiai sokféleség és az ökológiai rendszer 

működőképessége nem őrizhető meg. Emellett lényeges szempont az élőhelyek kellő területi kiterjedése és a 

köztük lévő kapcsolatok működésének fenntartása. Az ökológiai hálózatnak a vonatkozó terület élőhelyeinek 

természetes rendszerébe kell illeszkednie. 

A hálózat magterületekből és az ezeket összekötő ökológiai folyosókból áll. Szükség van az élőhelyek 

megfelelő területi kiterjedésére, valamint a köztük való kapcsolatok, folyamatok fenntartására. A védett 

területek kijelölése során arra is gondolni kell, hogy a védett terület közvetlen környezete jelentős hatást 

gyakorol magára a védett területre, így egy bizonyos mértékű szegélyhatással is számolnunk kell, amely annál 

nagyobb, minél elnyújtottabb a védett terület. A védett térség közvetlen környezetéből szennyezés, invazív 

fajok, gyomok, hulladék stb. áramolhat a védett területre. Az egyes védett területeket, az ökológiai hálózatot 

tehát körültekintően kell tervezni. Az irodalom (l. pl. Báldi, 2011) három fő elvet említ a védett területek 

helyének meghatározásával kapcsolatban. Az első a komplementaritás, amely szerint úgy válasszuk ki a 

következő védett rezervátumot, hogy az a már meglévő rezervátumokat a lehető legjobban egészítse ki az adott 

tulajdonságok vonatkozásában. A második a rugalmasság, eszerint ha sok lehetőségünk van arra, hogy védett 

területeket hozzunk létre, sok potenciális védendő területünk van. Ekkor vagyunk a legkedvezőbb helyzetben. 

Harmadsorban igen lényeges az egyediség, amely azt jelenti, hogy mennyiben járul hozzá az adott terület a 

regionális természetvédelmi célokhoz. 

9.2. 8.2.Az Európai Ökológiai Hálózat 

Európában számos természeti érték található, azonban ezek többnyire elszigetelten, különböző védettségi 

fokozattal ellátva fordulnak elő, éppen ezért felmerült az igény, hogy a védett, vagy természeti értékekben 

gazdag területeket egységes szempontrendszer alapján kialakított ökológiai hálózattá kapcsolják össze. 

Az 1980-as években az európai országokban felvetődött a nemzeti ökológiai hálózatok létesítésének gondolata. 

1993-ban, a maastrichti konferencián e gondolat már tárgyalási témává lépett elő. 43 európai ország, köztük 

Magyarország is megvitatta és elfogadta az Európai Ökológiai Hálózat (European Ecological Network, 

EECONET) koncepcióját. Az EECONET tehát egy Európát behálózó ökológiai folyosórendszer, amelyben 

védett ökoszisztémák, folyosók és élőhely mozaikok, illetve ezek láncolatai fordulnak elő. A hálózat magától 

értetődően a politikai határokon áthaladó, azoktól független. 

 

86. ábra Ökológiai szerveződési szintek (www.tankonyvtar.hu) 
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A koncepció lényege, hogy a fragmentáció, a széttagoltság elkerülésének, illetve megszüntetésének érdekében a 

természetes, illetve közel természetes élőhelyek között kapcsolat létesüljön. A kulcsszó a konnektivitás, illetve 

inter-konnektivitás, amelyre az egyre intenzívebb földhasználat miatt van szükség. A széttagoltság az 

ökoszisztémák életképességét veszélyezteti és így végül is a biodiverzitást is csökkenti. Az ökológiai 

szerveződési szinteket látjuk a 86. ábrán. 

A koncepció természeti értékeket hordozó magterületek védelmét célozza meg elsősorban, ugyanakkor 

hangsúlyt fektet az ökológiai konnektivitás fenntartására, illetve kialakítására is. 

Ezek szerint tehát egy ökológiai hálózat az alábbi elemekből épül fel, amelyek a fenti szempontoknak 

megfelelnek (www.eeconet.org): 

·       magterületek 

·       az ezeket védő puffer zónák 

·       az összekötő folyosók 

·       rehabilitációs területek, amennyiben szükséges. 

A folyosók, vagy élőhely mozaikok láncolatai megfelelő területfejlesztés és földhasználat mellett biztosítják a 

területek közötti biológiai kapcsolatokat. Az európai szintű ökológiai hálózat kialakításával kapcsolatban a 

következő fontos tényeket kell megemlítenünk. 

 

87. ábra Az ökológiai hálózat részeként kijelölt területek Magyarországon. (http://enfo.agt.bme.hu) 

Az Európa Tanács által kezdeményezett Páneurópai Biológiai és Tájdiverzitási Stratégiát (Pan-European 

Biological and Landscape Diversity Strategy, PEBLDS) a környezetvédelmi miniszterek 1995. évi szófiai 

találkozóján (harmadik “Environment for Europe” Ministerial Conference) a csatlakozó országok, összesen 54 

európai ország, így köztük Magyarország is, aláírták. E konferencián megszületett a döntés, hogy az ökológiai 

hálózatot 2005-ig kell a résztvevő országoknak kijelölniük. Abban is megállapodtak, hogy az ökológiai 

hálózatot 20 éven belül létrehozzák. 1999 áprilisában, Genfben elfogadták a Páneurópai Ökológiai Hálózat 

kialakítására vonatkozó irányelveket. A PEEN lényegében az egyes országok ökológiai hálózatából tevődik 

össze. Az ökológiai hálózathoz kijelölt területeket hazánkban a 87. ábra mutatja. 

A Pan-European Ecological Network (PEEN) tehát egy olyan nemzetközileg egyeztetett koncepció, amely az 

ökológiai hálózat elvén alapszik.  Egy kormányközi páneurópai szakértői bizottság figyeli és irányítja a PEEN 

http://www.eeconet.org/
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működését. Az Európa Tanács és az Európai Természetvédelmi Központ (European Centre for Nature 

Conservation, ECNC) végzi a hálózat létrehozásával kapcsolatos koordinációt a PEBLDS keretein belül. 

A Pan-European Ecological Network (PEEN) a következőket biztosítja: 

·       európai jelentőségű ökoszisztémák, élőhelyek, fajok és tájak teljes sorozatának fennmaradása 

·       az élőhelyek legyenek elegendő méretűek ahhoz, hogy a fajok kedvező védelmi státuszban legyenek 

·       a fajok szétszóródására és vándorlására elegendő lehetőség legyen 

·       a környezeti rendszerek sérült részei helyreállítódjanak 

·       a kulcsjelentőségű környezeti rendszerek védve, pufferolva legyenek a potenciális veszélyektől 

A PEEN hálózat létrehozása mögött az az elképzelés áll, hogy a meglévő természetvédelmi intézkedések, 

politikák, a földhasználat tervezése, valamint a vidéki és városi fejlődés harmonikus, szinergikus működését 

támogassa. 

A PEEN szervezettel kapcsolatban az 5. Európai Környezeti konferencia alkalmával (5th “Environment for 

Europe” Conference Kyiv, Ukraine, 2003), mellékletként egy miniszteri állásfoglalás készült. Eszerint 2008-ig a 

PEEN magterületei védett területek, rezervátumok lesznek és a PEEN útmutatást ad minden nemzeti, regionális 

és nemzetközi földhasználati és egyéb tervező munkához, valamint az ezzel kapcsolatos pénzügyi és gazdasági 

műveletekhez. 

Az állásfoglalás megerősíti, hogy az európai ökológiai hálózat két legfontosabb eszköze a Natura 2000 és az 

Emerald Hálózat. Az EU természetvédelmi politikája két főbb direktívára támaszkodik, ezek a Birds Directive 

(1979) és a Habitats Directive (1992). 

A legfontosabb prioritás az európai ökológiai hálózat, a NATURA 2000 létrehozása, amely a madárvédelmi és 

az élőhely védelmi, speciális védettségű területeket (l. a két fent említett direktívát) foglalja magába. Ezen kívül 

lényeges az EU intézkedések (policies) természetvédelmi követelményeinek integrálása: elsősorban a 

mezőgazdasági, területi-fejlesztési és közlekedési intézkedések tartoznak ide. 

Az Emerald Hálózat (Emerald Network, 1989), az Areas of Special Conservation Interest for Europe hálózat (az 

európai szempontból különlegesen védendő területek hálózata), a Convention on the Conservation of European 

Wildlife and Natural Habitats (Európai Wildlife és Természetes Élőhelyek) konvención alapul. 

Egy európai szintű ökológiai hálózat kialakítását a következő főbb tényezők indokolták 

(http://www.ecolinst.hu/letoltok/kiadvanyok/elohelyek_okolfolyosok.pdf, szószerinti idézet): 

·       „korábban a környezetvédelmi erőfeszítések az egyes fajokat védték, ez azonban nem biztosítja túlélésüket 

élőhelyük védelme nélkül, 

·       az egyes élőhelyek elszigetelt védelme önmagában nem elegendő az egyes populációk szétterjedésének, 

migrációjának biztosításához, hiszen a sikeres elterjedés és migráció feltétele az egymással kapcsolatban lévő 

élőhelyek hálózata, 

·       egyes országok elszigetelt intézkedései, a környező országok együttműködése nélkül eredménytelenek, 

mivel a legtöbb európai ország élőhelyei az ország határain is túlterjednek, és az egyes élőhelyeket 

veszélyeztető kiterjedt környezeti problémákat, mint légszennyezés, klímaváltozás, folyószabályozások 

országhatárokon átterjedő hatásai, csak nemzetközi együttműködéssel lehet ellenőrizni.” 

9.3. 8.3.A Nemzeti Ökológiai Hálózat 

9.4. 

88. ábra A Nemzeti Ökológiai Hálózat (NECONET) kategóriarendszere M = 1:500 000 térképlapon. 

(www.tankonyvtar.hu) 

http://www.ecolinst.hu/letoltok/kiadvanyok/elohelyek_okolfolyosok.pdf


   

 107  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Magyarországon a Nemzeti Ökológiai Hálózat (88–89. ábra) tervezése 1993-ban kezdődött meg az IUCN 

(International Union for Conservation of Nature, Természetvédelmi Világszövetség) szervezésében. 

 

89. ábra Természetes élőhely komplexek Magyarországon. (http://enfo.agt.bme.hu) 

A háttéri jogszabályok részletes felsorolásától eltekintünk. Megemlítjük, hogy az alapot az 1996. évi LIII. 

törvény a természet védelméről (53. §) adja, ezen kívül kiemeljük még a 2003. évi XXVI. törvényt, amely az 

Országos Területrendezési Tervről szól. A jogszabályi háttér biztosítja az élőhelyek, életközösségek konkrét 

védelmét, a közöttük lévő biológiai kapcsolat megőrzésének, fejlesztésének, rekonstrukciójának és 

kialakításának részleteit. 

A Nemzeti Ökológiai Hálózat tervezése során először egy 1:500 000 méretarányú munkatérkép készült, 

amelynek alapján a főbb kategóriákat sikerült meghatározni, az összefüggő, illetve feldarabolódott élőhelyeket 

sikerült azonosítani. 9 regionális ökológiai hálózatot határoztak meg az akkori 9 nemzeti park igazgatóságának 

szakemberei. A Nemzeti Ökológiai Hálózat digitális adatbázisa már sokkal részletesebb, közepes (1:50 000) 

méretarányban készült. A sok hazai dokumentáció és térkép és egyéb anyagok felhasználása mellett 

természetesen fontos szerepet játszott a Páneurópai Ökológiai Hálózat kritériumrendszere is. 

A http://www.kvvm.hu/index.php?pid=4&sid=74&hid=250 alapján felsoroljuk az ökológiai hálózat elemeit szó 

szerint idézve. 

„Magterületek: 

Magterületnek nevezzük a hálózat foltszerű, tetszőleges kiterjedésű területeit, melyek ideális nagyság esetén a 

lehető legtöbb populációnak, illetve az ezekből felépülő életközösségek élőhelyei és genetikai rezervátumai. 

Ökológiai folyosók: 

A magterületek közötti kapcsolatot a sávos, folytonos élőhelyek, vagy kisebb-nagyobb megszakításokkal 

jellemezhető élőhely-mozaikok, láncolatok, az úgynevezett ökológiai folyosók biztosítják. Ezeket az 

élőhelyeket, élőhely-komplexumokat kötik össze, egyben biztosítják a génáramlást az egymástól elszigetelt 

populációk között. 

Pufferterületek: 

A magterületek és a folyosók körül védőzónát (pufferzóna) kell kijelölni, ahol még a természetközeli élőhelyek 

aránya lehetőség szerint magas, feladatuk a magterületek és folyosók védelme az esetleges külső káros 

hatásoktól. 

Rehabilitációs területek: 

http://www.kvvm.hu/index.php?pid=4&sid=74&hid=250
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A kijelölendő rehabilitációs területek a magterületek, ökológiai folyosók és védőövezetek hálózati elemek 

területein belül zárványként jelentkező, vagy ezekkel határos ökológiailag sérült állapotú területek, melyek 

megszakításokat okoznak az egyes zónákban. Helyreállításukat követően a hálózathoz kapcsolhatók.” 

Amint látjuk, a hálózat elemei a Páneurópai Ökológiai Hálózat elemeinek megfelelően vannak meghatározva. A 

kezdet kezdetén az volt a legfontosabb, hogy az ökológiai hálózatot mint területhasználati kategóriát elfogadják 

és beépítsék a rendszerbe. 

9.5. 8.4.Ökológiai folyosók 

Amint már említettük, az ökológiai folyosók összekötő pályák, amelyek a terjedési folyamatokat lehetővé teszik 

és biztosítják a populációk kapcsolatát, terjeszkedését. Valójában az EECONET is felfogható egy Európát 

behálózó ökológiai folyosórendszerként, amelynek csomópontjaiban a védett ökoszisztémák helyezkednek el. 

Ezeket megfelelő hatósági intézkedésekkel biztosított és fenntartott folyosók, alkalmasint élőhelymozaikok 

láncolatai kötnek össze, így biztosítva a területek közötti kapcsolatot. 

Az ökológiai folyosók funkciói teljesen nyilvánvalók. Így tehát ezek kapcsolatot létesítenek a magterületek és a 

természetközeli, illetve félig természetes, valamint a természetszerű élőhelyek között. Az ökológiai folyosók 

által lehetségessé válik a vándorlás, a migráció és a fajok természetes elterjedése, sőt egy faj különböző 

élőhelyen lévő populációi között géncsere is létrejöhet. Ha pedig valamilyen veszély, kedvezőtlen hatás 

jelentkezik, akkor az elől a fajok kitérhetnek. 

Mint minden térbeli jelenségnél és alakzatnál, így az ökológiai folyosóknál is lényeges a méretarány, a lépték 

szerepe. Lehet tehát egy folyosó kontinentális, sőt interkontinentális jelentőségű is (pl. a madarak vándorlási 

útvonalai), lehet regionális és lokális jelentőségű is. 

Ez utóbbiak a korábban nagyobb területi kiterjedésű élőhely típusok kvázi természetes állapotban megmaradt 

darabjait kötik össze. 

A természetes eredetű ökológiai folyosók mellett léteznek ember által létrehozott zöldfolyosók is. A 

zöldfolyosók is fontos szerepet játszanak a biológiai sokféleség fenntartásában és növelésében. Vannak olyan 

zöldfolyosók, amelyeket az ember nem tudatos természetvédelmi okból hozott létre, mégis zöld folyosóként 

funkcionálnak. Ilyenek például a bokorsorok, mezővédő erdősávok, hatásmezsgyék, szegélyek. 

A régebbi időkben – elegendő a két háború közötti időszakig visszatekinteni – a mezsgyék, árkok és egyéb zöld 

folyosók a birtokok egymástól való elhatárolására szolgáltak. A szocializmus időszakában a téeszesítéshez 

kapcsolódóan óriási táblákat hoztak létre, amelyek nemcsak azért nem természetbarátok, mert létesítésükhöz a 

birtokokat határoló zöld folyosókat meg kellett szüntetni, hanem más szempontokból is. Óriási területeken 

egyféle kultúra (monokultúra) volt, a víz- és széleróziónak semmi sem állta útját – és még sokáig sorolhatnánk a 

negatív hatásokat. 

9.6. 8.5. Az ökológiai hálózatok szerepe a tervezésben 

Az ökológiai hálózatok létesítése nyilván tervezési feladat, amelynek jogszabályi kereteiről a fentiekben 

valamennyit megismertünk. Ha most egy pillanatra visszakanyarodunk a tájökológiai elméleti alapokhoz, akkor 

a következő, 90. ábrában összefoglaltak szerint kellene eljárnunk. Amint látjuk, az ábra nem az ökológiai 

hálózat tervezését mutatja be, hanem azokat az elvi lépéseket, amelyek bármely tájba való beavatkozásánál 

figyelembe veendők. A táblázat utolsó oszlopában találjuk a szerzők (Leitao–Ahern, 2002) javaslatát, a 

fenntartható tájtervezést. Az előző oszlopokban – különböző szerzők elképzelése szerint – különböző, a 

tervezéshez kapcsolódó, illetve annak speciális területeit felölelő tervezési tematikák szerepelnek. A 

fenntartható tájtervezésnek részét képezik az ökológiai hálózatok, de a táblázat általános volta miatt ott nem 

szerepel ez a tervezési kérdés. 
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90.     ábra. Ökológiai alapú fizikai tervezési módszerek tervezési szakaszainak összehasonlítása (Leitao–

Ahern, 2002) 

Az ökológiai hálózatok kétféleképpen jelentkeznek a tervezés során. Egyrészt szó lehet magukról a hálózat 

elemeiről, tehát ezeket kell megtervezni. Ez a feladat nagyjából megvalósul – amint fentebb erről 

megbizonyosodhattunk. Másrészt – és ez mindennapi tervezési kihívás – bármely, a tájba történő „belenyúlás”, 

új létesítmény, földhasználati mód, területi struktúra stb. tervezése során kötelező figyelembe venni az ökológiai 

hálózatokat és ezáltal a tájvédelemre, természetvédelemre tekintettel kell lenni. 

A 91–93. ábra néhány védett, jelentős ökológiai értékű helyet mutat be. A 93. ábrán legnagyobb tavunk és 

egyben nemzeti kincsünk, a Balaton látható, amelynek állapota ma már kielégítő. 
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91. ábra A Fertő-tó fontos védett nedves élőhely. (www.fertopart.hu) 

 

92. ábra Természetes, illetve közel természetes állapotú térség a Tisza mentén. Tisza-tó. 

(neki.gov.hu) 
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93. ábra Legnagyobb természeti kincsünk a Balaton, amelynek állapota napjainkban jónak mondható. (A szerző 

felvétele) 

A 94. és 95. ábrán eróziós formákat látunk. A löszmélyutak hazánk löszterületein jellegzetes formák, a 95. ábrán 

látható barázda pedig az egykor egységes erdő helyén kialakított mezőgazdasági terület időszakos formája, 

amelyet szántással később elegyengetnek. A Szalajka vízesés (96. ábra) pedig ismét egy nagy természeti értékű 

hely példája. A 91–96. ábrák tehát olyan területek, amelyek ökológiai, természetességi állapota eltérő és így a 

hálózatok szempontjából is eltérő módon értékelendők. 
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94. ábra Löszmélyút Tolnában. (A szerző felvétele) 
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95. ábra A valaha erdővel borított dombsági lejtő mezőgazdasági használata felgyorsítja a talajeróziót és 

gyakran váltja ki eróziós barázdák, árkok keletkezését. (Madarász Balázs felvétele) 

 

96. ábra A Szalajka-vízesés. (A szerző felvétele) 

10. 9.   Az országos településfejlesztési koncepció és 
a településtervezés 

10.1. 9.1.Az Országos Településfejlesztési Koncepció 

10.1.1. 9.1.1.     Bevezetés 

Az Országgyűlés 2005-ben fogadta el az Országos Területfejlesztési Koncepciót (97/2005.XII.25. sz. 

országgyűlési határozat). A határozat az 1996. évi XXI. törvény alapján jött létre. 

A határozat úgy fogalmaz, hogy „Az Országos Területfejlesztési Koncepció (továbbiakban OTK) célja, hogy − 

az Országos Fejlesztéspolitikai Koncepcióval (a továbbiakban: OFK) összhangban − kijelölje az ország 

területfejlesztési politikájának célkitűzéseit, elveit és prioritás-rendszerét, megteremtve a területi szempontok 

konzekvens érvényesítésének lehetőségét, mind az ágazati szakpolitikák, mind az országos és területi 

programok kidolgozásában. Ezáltal megadja a nemzeti fejlesztési tervezés, az OFK területi vetületét is. A 

területfejlesztési politika fő funkciója az ország területileg harmonikus és hatékony működésének és 

kiegyensúlyozott, fenntartható területi fejlődésének megteremtése, valamint a területi leszakadás mérséklése. 

A területfejlesztési politika érvényesülésének hat alapvető pillére: központi területfejlesztési beavatkozások (1), 

a területileg összehangolt szakpolitikák, országos fejlesztési stratégiák, programok (2), a területrendezés (3), a 

regionális, megyei, kistérségi és egyéb területi szintek fejlesztéspolitikái (4), a vidékfejlesztés (5), valamint a 

város- és falufejlesztés (6).” 

A koncepció ezt követően az alapelvekkel foglalkozik. Megállapítja, hogy a területfejlesztési politika fejlesztési 

alapelvei a következők: 

a)     „A területfejlesztési politika fejlesztési alapelvei: 

–       szubszidiaritás és decentralizáció; 
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–       térségi és táji szemlélet, valós térszerveződések követése; 

–       rendszerszemlélet, programozás, integrált fejlesztések; 

–       hatékonyság és koncentráció; 

–       fenntarthatóság, biztonság; 

–       nyilvánosság, partnerség; 

–       átláthatóság, monitoring és értékelés. 

b)     Az állami támogatásból és állami hatáskörben megvalósuló fejlesztések kialakítása, térbeli elhelyezése, a 

terület- és településrendezés, valamint a fejlesztések hatástanulmányainak készítése során a fenntartható, 

hatékony, biztonságos és egyenlő esélyeket nyújtó területhasználat megteremtésére való törekvés szükséges.” 

A következőkben a területhasználati elveket sorolja fel a koncepció. Ezeket nem tartom szükségesnek szó 

szerint idézni. Olyan elvek szerepelnek itt, mint pl. az az elv, hogy a közkincset képező természeti és kulturális 

értékeket nemcsak megőrizni szükséges, hanem elérhetőségüket is biztosítani kell. Még egy elvet idézünk, 

nevezetesen a helyi környezettudatosság, a táji értékek iránti felelősség elvét. 

10.1.2. 9.1.2.     Jövőkép 

A koncepció – jellegéből adódóan – először a távlati jövőt, nevezetesen Magyarország területi jövőképét 

igyekszik körvonalazni. A területi jövőkép egy harmonikus és fenntartható társadalmi, gazdasági és környezeti 

térszerkezet és területi rendszer létrehozását tűzi ki célul.  Ennek a rendszernek a helyi adottságokra kell 

épülnie, megőrizve a szóban forgó terület identitását. Ezzel együtt az európai térbe való illeszkedés is 

hangsúlyozva van, említve az esélyeket meghatározó közszolgáltatásokat és életkörülményeket, amelyek 

tekintetében nem lehetnek területi egyenlőtlenségek. 

A Területfejlesztési politika 2020-ig kitűzött átfogó céljai tekintetében a jövőkép a harmonikus területi szerkezet 

és rendszer elérését, valamint a kiegyensúlyozott területi fejlődés biztosítását helyezi a középpontba. Ennek 

megvalósításához öt célkitűzést jelöl meg, amelyek a következők: 

1. Térségi versenyképesség. Ennek eléréséhez hatékony, a növekedés területi terjedését ösztönző térszerkezet 

kialakítása szükséges, országos, regionális és egyéb szinteken. Ennek megvalósítása érdekében meg kell 

erősíteni a centrumtérségeket (fejlesztési pólusokat, póluscsoportokat, továbbá a turisztikai térségeket és 

javítani kell a nemzetközi elérhetőséget. 

1. Területi felzárkózás. Ezt megvalósítandó, egyebek között mérsékelni szükséges a legsúlyosabb területi 

elmaradottságokat, oldani kell a túlzottan egyközpontú térszerkezetet. 

1. Fenntartható térségfejlődés és örökségvédelem. Ezzel kapcsolatban hangsúlyozandó az átfogó 

környezetgazdálkodás és az integrált környezeti tervezés szerepe. 

1. Területi integrálódás Európába. Bővíteni szükséges a transznacionális közlekedési hálózatokat, a határokon 

átnyúló gazdasági kapcsolatokat, a nemzetközi intézményi együttműködést, erősíteni kell Budapest 

nemzetközi szerepkörét és ki kell alakítani a Délkelet-Európa felé irányuló gazdasági-innovációs 

kapuszerepet. Bővíteni kell a határ-menti együttműködéseket, különös tekintettel a magyarság gazdasági-

kulturális integrációjára. 

1. Decentralizáció és regionalizmus. A döntések és a források decentralizálása egyaránt fontos. 

10.1.3. 9.1.3.     Középtávú célok 2013-ig 

A koncepció következő része a 2013-ig megvalósítandó középtávú országos területi célokat sorolja fel. Ezek a 

következők. 

1. Versenyképes budapesti metropolisz-térség megteremtése (97. ábra). A koncepció az ennek érdekében való 

teendőket részletesen elemzi. Beszél a nemzetközi gazdasági szerepről, a kapuváros funkció megerősítéséről, 

a tudás-ipar, a high-tech iparágak, a magas hozzáadott értéket előállító tevékenységekről, a nemzetközi 
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turisztikai és kulturális központ szerepről, a válságterek kezeléséről, a harmonikusan és fenntartható módon 

működő agglomerációs rendszer megteremtéséről, a közlekedési kapcsolatok modernizációjáról. 

 

97. ábra A modern metropolisszá váló Budapest egyik legfontosabb épületegyüttese az Infopark. 

(www.alpha-ic.com) 

1. A régiókat dinamizáló fejlesztési pólusok megerősítése és a városhálózati kapcsolatrendszer fejlesztése. 

Említésre kerül a térségi – innovációs, gazdasági, kulturális – funkcióik fejlesztése, a pólusoktól távoli 

térségek dinamizálására képes nagyvárosok szerepének megerősítése. A koncepció ezzel kapcsolatban 

felsorolja azokat a városokat, amelyekre támaszkodni lehet. 

1. Elmaradott térségek, külső és belső perifériák felzárkóztatása. A felsoroltakból kiemeljük a 

munkahelyteremtést, a megfelelő életkörülmények infrastrukturális feltételeinek, a közszolgáltatások (például 

alapfokú szociális, egészségügyi, kulturális, oktatási) elérhetőségének biztosítását, a szolgáltatások bővítését, 

a térségi központok elérhetőségének javítását, valamint az érdekérvényesítésre képes helyi-térségi 

közösségek megteremtését és az egészséges életmód terjesztését. 

1. Országos jelentőségű, integrált fejlesztési térségek és tématerületek. A felsorolás a következőkre terjed ki: 

1.  
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98. ábra A Balaton térség fő vonzerejét a táji és kulturális értékek adják, amelyek fontos feltételei a minőségi 

turizmus fejlesztésének is. (visit-hungary.com) 

b.     A Tisza térség (a Tisza-mente, a Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése, valamint a Tisza-tó üdülőkörzet által 

érintett terület) fenntartható felzárkóztatása: integrált fejlesztéséhez a Tisza által meghatározott táji rendszer (99. 

ábra) működőképességének biztosítása és az ökológiai kritériumoknak megfelelő fenntartható társadalmi, 

gazdasági fejlődés feltételeinek megteremtése. A koncepció felsorolja azokat a célokat, amelyeket mindehhez el 

kell érni. 
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99. ábra Magyarország legtermészetesebb és egyben környezetvédelmi és természetvédelmi szempontból 

legproblematikusabb folyója a Tisza. 

(schefferj.ps.hu) 

c.      A Duna-mente (Duna menti kistérségek, beleértve a Duna-Tisza közi Homokhátság teljes területét is) 

fenntartható fejlesztése. Kiemelendő a magyarországi Duna-szakasz (100. ábra) rehabilitációja, a megfelelő 

hajózóút biztosítása, a mezőgazdaság, a halászat, az erdő- és vadgazdálkodás, valamint az ökoturisztikai- és 

infrastruktúrafejlesztés összehangolása. 
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100. ábra A magyarországi Duna-szakasz menedzsmentjének fontos része a megfelelő hajózó út biztosítása. 

(uzletietika.hu) 

d.     A termálvíz kincs (101. ábra) integrált térségi hasznosítása a területfejlesztési politika országosan kiemelt 

célja.  A felsorolt célok között a termálvíz kinccsel kapcsolatos teendők szerepelnek. 

 

101. ábra Hajdúszoboszló az egyik legrégibb kiépített termálfürdő Magyarországon 

(wellnesshetvege.hu) 
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e.      A megújuló energiaforrások (102. ábra) részarányának növelése a gazdasági és környezetvédelmi 

szempontok érvényesítésével a fenntartható fejlődés stratégiájának megfelelően. Mezőgazdasági termékek 

előállítása, hulladékhasznosítás és a megújuló, alternatív energiaforrások alkalmazása a legfontosabb 

célkitűzések. 

 

102. ábra  A megújuló energiák közül az egyik legfontosabb a szélerő és ezzel kapcsolatban a szélerőművek 

létesítése. (ujenergiak.hu) 

1. Határ menti területek (103. ábra) fejlesztése és határon átnyúló térségi együttműködésük 

erősítése.  Hangsúlyozottan szerepel a határon átnyúló szerep és az ehhez kapcsolódó legkülönbözőbb 

feladatok. Fontos a határon átnyúló vonzáskörzeti kapcsolatok újjáélesztése, illetve kialakítása. Szükséges a 

közös területi tervezés, a közös regionális programok készítése és a rendezési tervek összehangolása, továbbá 

a határon túli magyarok szervezeteivel, intézményeivel való együttműködés erősítése. 
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103. ábra A határ menti régiók közül az egyik legfejlettebb és legeredményesebb együttműködést elért régió a 

nyugat-magyarországi. A képen Sopron városa látható. (www.pocza.hu) 

1. Rurális (vidékies) térségek területileg integrált fejlesztésének prioritásai. E térségekben a helyi, térségi 

adottságokra építő termékek és szolgáltatások integrált fejlesztése a cél (104. ábra). 
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104. ábra A rurális (vidéki) térségek különböző fejlettségű településekből épülnek fel. Pápa városa a nyugat-

magyarországi régió egyik igen fejlett vidéki városa. (umvp.eu) 

A koncepció a különböző típusú vidékies térségek fejlesztési prioritásait a következőképpen határozza meg. 

1.  

b.     A tanyás térségek (105. ábra) revitalizálása. 

 

105. ábra A magyar vidék jellegzetes színfoltját adják a tanyák és a helyenként még meglévő és működő gémes 

kutak. (www.terport.hu) 

c.      A Duna-Tisza közi Homokhátság teljes területén a népesség helyben tartása és a természet degradációs 

folyamatainak megállítása a helyi adottságokhoz illeszkedő mezőgazdasági termelés biztonságának 

megőrzésével. 

d.     Az aprófalvas térségekben (106. ábra) az értékmegőrzés, funkcióváltás és az esélyegyenlőség 

megteremtése. 



   

 123  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

106. ábra A magyar vidék nagyon problematikus részei az aprófalva térségek – mint a képen látható Dombóvár 

környéki terület is. (infodombovar.hu) 

e.      A nemzeti kisebbségek által lakott vidékies térségek fejlesztésénél a kisebbségek által képviselt sajátos 

értékek megjelenítése. 

f.      A magas arányú cigány népességgel rendelkező térségek társadalmának hagyományait, értékeit befogadó 

társadalmi-gazdasági integrálása. 

1. Végül a szakpolitikák hozzájárulásának jelentőségét említi a koncepció. Ennek részleteiről a koncepció 

mellékletében olvashatunk. 

10.1.4. 9.1.4.     Intézmény- és eszközrendszer 

A koncepció következő része a területfejlesztési célok érvényesítését szolgáló intézmény- és eszközrendszerre 

terjed ki. Ennek első részéről nem szólunk, mivel ez a tervezéshez közvetlenül nem kapcsolódik. 

Néhány szóban meg kell emlékeznünk azonban e fejezet 2. pontjáról, amely a területi tervezés egységes iteratív 

tervezési rendszer kialakításával történő megújításáról szól. 

A koncepció szerint a tervezési rendszer összhangjának fokozása, valamint a tervek megalapozásának javítása 

érdekében egységes országos és területi tervezési rendszert kell létrehozni. Erősíteni kell a gazdaságpolitikai és 

költségvetési tervezés regionális, térbeli megalapozottságát, növelni kell a regionális és területi programok 

szerepét. A felsorolt célok közül kiemelünk néhányat. 

Feltétlenül szükség van a területi tervek és az ágazati (szakpolitikai) tervek összehangolására. Emellett a 

fejlesztési- és rendezési tevékenységeket is jobban össze kell hangolni. A koncepció kiterjed a kedvezményezett 

térségek típusaira is. Ezek a fejlettségben elmaradott térségek és a fejlettségben súlyosan elmaradott térségek. 

Az átláthatóság és a visszacsatolások kapcsán szó esik az értékelési rendszer kialakításáról is, amelynek része a 

területi tervezés folyamatának, tervdokumentumainak előzetes értékelése is. 

10.1.5. 9.1.5.     Tervezési-statisztikai régiók 
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A VI. fejezet a régiók fejlesztési irányait ismerteti. Az ország hét tervezési-statisztikai régióját a 

következőképpen határozza meg. 

–       Dél-Alföld (Bács-Kiskun megye, Békés megye, Csongrád megye) 

–       Dél-Dunántúl (Baranya megye, Somogy megye, Tolna megye) 

–       Észak-Alföld (Hajdú-Bihar megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) 

–       Észak-Magyarország (Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Heves megye, Nógrád megye) 

–       Közép-Dunántúl (Fejér megye, Komárom-Esztergom megye, Veszprém megye) 

–       Közép-Magyarország (Budapest, Pest megye) 

–       Nyugat-Dunántúl (Győr-Moson-Sopron megye, Vas megye, Zala megye) 

A fenti áttekintés az országos településfejlesztési koncepció legfontosabb, a tervezéshez legközvetlenebbül 

kapcsolódó részeit mutatja be. A részletekben való elmélyedés a vonatkozó kiadványok tanulmányozásával 

lehetséges. Ezek a kiadványok a http://www.nfu.hu/orszagos_teruletfejlesztesi_koncepciohonlapon találhatók és 

onnan letölthetők. 

10.2. 9.2.A településtervezés mint a tájtervezés része 

10.2.1. 9.2.1.     Bevezetés 

Az Országos településfejlesztési koncepcióhoz kapcsolódón röviden kitérünk a településtervezésre is, hiszen a 

települések is a tájban helyezkednek el, alkalmasint meghatározó módon – különösen akkor, ha egy 

nagyvárosról és a körülötte elhelyezkedő agglomerációról van szó. 

Amint már említettük, az ország területét többféle szempontból is feloszthatjuk. Lehet a felosztás alapja a tájak 

hierarchiai rendszere, illetve dolgozhatunk közigazgatási határokkal is. Ez utóbbi esetben a tervezés során 

alkalmazott legkisebb és egyben leggyakoribb egységet a települések, illetve az ezeken belüli kerületek jelentik. 

A településtervezés elsősorban mérnöki munka, tehát az ezzel kapcsolatos részletekbe itt nem tudunk 

elmélyedni. 

10.2.2. 9.1.1.     Az OTÉK mint a településtervezés alapja 

A településtervezés legfontosabb, alapvető iránymutatója a szabályozási terv, korábban rendezési terv. Ezen 

belül különböző területhasználati egységek illetve övezetek kerülnek elkülönítésre. A jogi keretet az OTÉK 

(Országos Településrendezési és Építési Követelmények) adja meg, amelyről korábban már szó esett és amelyet 

a 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet ír elő. Ezt a Kormányrendeletet legutóbb 2012-ben módosították. 

A kormányrendelet I. fejezete általános rendelkezéseket, II. fejezete településrendezési követelményeket, 

településszerkezetre és területfelhasználásra vonatkozó jogszabályokat tartalmaz. A 3. fejezet az építmények 

elhelyezéséről, a 4. fejezet az építmények létesítési előírásairól szól. Az 5. fejezet vegyes záró intézkedéseket 

foglal magába. Hét melléklet és egy függelék tartozik még a jogszabályhoz. 

Az első módosítást a 90/2012. (IV. 26.) Kormányrendelet írja elő, amely a településrendezési követelmények 

változásait tartalmazza. A módosítás által könnyebbé válik a településrendezés szabályozása. A rendelet 

bevezeti a vegyes és a többszintes terület-felhasználás fogalmát, amely a földfelszín alatti és feletti beruházások 

kérdését oldja meg. 

Így tehát egy adott terület fejlesztése többirányú is lehet, ez különösen fontos a városokban. A jogszabállyal 

kapcsolatban arról is olvashatunk, hogy megoldódik az erdőterület alatti, és a mezőgazdasági vagy a 

vízgazdálkodási terület feletti közlekedés kezelésének problémája. Erre jó példa az M7 autópálya Kőröshegyi 

völgyhídja. A jogszabály meghatározza a közparkra és a közkertre vonatkozóan a minimálisan kialakítandó 

zöldfelület mértékét. Közkert esetében a legkisebb zöldfelület mértéke 60%, közpark esetében a legkisebb 

zöldfelület mértéke 70%. Új területfelhasználási kategóriaként a különleges beépítésre nem szánt területek 

között jelenik meg a burkolt vagy fásított köztér, sétány és megállapításra kerülnek az ezekkel kapcsolatos 

előírások (beépíthetőség, legkisebb zöldfelület) is. 
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A módosítás által végre lehetővé válik, hogy mezőgazdasági területen nem csupán a közvetlen mezőgazdasági 

tevékenység (növénytermesztés, állattenyésztés, halászat), hanem az ezekhez kapcsolódó saját termék 

feldolgozása, tárolása és árusítása érdekében emelt építmények is elhelyezhetők legyenek. A birtokközpont 

telkén a mezőgazdasági tevékenységhez kapcsolódó vendéglátó, vagy szállás épület is megengedett. 

A minimálisan kialakítandó zöldfelület pontos rögzítése is fontos előrelépést jelent, mivel egyebek között lazít a 

jelenlegi parkolókkal kapcsolatos előírás merevségén. Az új, módosító jogszabály lehetővé teszi, hogy a 

települési önkormányzatok a területfelhasználási egységeket a helyi sajátosságoknak megfelelően tovább 

bontsák. Sok helyen, így elsősorban a történelmi városrészekben a beépítést eddig akadályozta, hogy az új 

épületekhez megfelelő számú parkoló helyet kellett biztosítani. Ezentúl a települési önkormányzat a helyi 

adottságok figyelembe vételével akár 100%-ban eltérhet az országos normatívától.  

A 211/2012. (VII. 30.) Kormányrendelet az „Építmények Létesítési Előírásai” fejezetre vonatkozik és a korábbi 

rendelethez képest jelentős egyszerűsítéseket és pontosításokat tartalmaz. Egyebek között definiálja a tervezési 

program fogalmát. A tervezési program kiemelt szerepe nagyobb szabadságot ad az építtetőnek és a tervezőnek, 

egyidejűleg azonban megnöveli az építtető mellett a tervező felelősségét is. A rendeletben olvasható 

változtatások között a minimális energia felhasználás és a megújuló energiák felhasználásának elősegítése is 

szerepel. A szóban forgó fejezethez „Vagyonvédelem” és „Természeti erőforrások fenntartható használata” 

című bekezdések csatlakoztak kiegészítésként. Új követelményeket fogalmaztak meg a szállásjellegű épületekre 

vonatkozóan, továbbá a fényszennyezés visszaszorítása érdekében. Ez utóbbira azért volt szükség, mert az 

2009–2014 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Program kiemelten védi a táji környezetet és így 

azt is kimondja, hogy a fényszennyezés tájromboló hatásával szemben hatékony, szemléletformáló fellépésre 

van szükség. A fogalmak pontosításával kapcsolatban annyit említünk még, hogy az 1. számú mellékletet 

újrafogalmazták és ebben az OTÉK előírásairól a bővített és pontosított „Fogalommeghatározások”-ban 

olvashatunk. Fontos megemlíteni, hogy a módosított OTÉK-ben kevesebb lett a központi előírás és ezáltal nőtt a 

költséghatékonyság, ugyanakkor az önkormányzatok nagyobb szabadságot és ezáltal nagyobb felelősséget 

kaptak. 

Visszatérve a településeken belüli területhasználatra, az OTÉK 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet szerint 

(II. fejezet) a rendezési (ma szabályozási) tervekben beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területeket 

különítenek el. Az alábbiakban az OTÉK alapján felsoroljuk az építési használat jellege szerinti 

területfelhasználási egységeket, amelyek a következők: 

·       lakó- (nagyvárosias lakó-, kisvárosias lakó-, kertvárosias lakó-, falusias lakóterület), 

·       vegyes (településközponti vegyes-, központi vegyes-), 

·       gazdasági (kereskedelmi, szolgáltató, ipari), 

·       üdülő (üdülőházas, hétvégiházas), valamint 

·       különleges terület 

  

A beépítésre nem szánt területek a következők: 

  

·       közlekedési és közmű-elhelyezési, hírközlési, 

·       zöld-, 

·       erdő- (védelmi erdő, gazdasági erdő, egészségügyi-szociális, turisztikai erdő, oktatási-kutatási erdő), 

·       mezőgazdasági, illetőleg 

·       egyéb területek. 

10.2.3. 9.1.2.     A települések zöldfelületi rendszere az OTÉK-ben 
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Tájtervezési szempontból természetesen elsősorban a zöldfelületek, vagyis a növényborította felületek tervezése 

jelenti az igazi kihívást. A települések zöldfelületi rendszerét úgyszintén az OTÉK szabályozza. 

A rendelet vonatkozó része azzal kezdődik, hogy a település igazgatási területén a klimatikus viszonyokat 

megőrizni, illetve javítani szükséges. Közismert, hogy a nagyobb települések, városok sajátos klimatikus 

adottságokkal rendelkeznek. Ezt a sajátos klímát városklímának nevezzük. A városklímáról itt most nem 

szólunk, csupán annyit említünk, hogy a rendelet nem a városklíma alkalmasint negatív paramétereinek 

megőrzésére irányul, hanem település igazgatási területén lévő telkek növényzettel fedett részéről, a 

zöldterületekről és az erdőkből álló összefüggő zöldfelületi rendszer kialakításáról, továbbá az épített környezet 

helyi éghajlati jellegét meghatározó elemek megőrzéséről. 

Zöldterületnek az állandóan növényzettel fedett közterület minősül. A rendelet kitér a már említett klimatikus 

viszonyok megőrzésén és javításán kívül az ökológiai rendszerek védelmére, a pihenés, rekreáció biztosítására 

is. 

Az erdőterületek a felhasználási cél szerint védelmi, gazdasági és közjóléti területek lehetnek. A vonatkozó 

paragrafus az építmények erdőben való elhelyezésére vonatkozóan is iránymutatást ad. 

A továbbiakban a mezőgazdasági területre, vízgazdálkodási területre, természetközeli területre és a különleges 

beépítésre nem szánt területre vonatkozó előírások következnek. A vonatkozó paragrafusok megadják az 

említett területek meghatározását, beépíthetőségét. 

A rendelet ezután következő, túlnyomó része már az épületeket érinti, ahogy azt korábban is jeleztük, ezért 

tájtervezési szempontból kevésbé releváns, ezért ezekkel a részekkel nem foglalkozunk. 

A települések zöldfelületi rendszeréről itt csak nagyon röviden emlékezünk meg, hiszen erről a 

rokontudományok képviselőinek tankönyveiben részletesen olvashatunk (l. pl. Konkolyné, 2003; Szabó, 2010). 

Az idézett munkák alapján íme a rövid összefoglalás. 

11. 10.                  Védendő tájértékek 

A tájtervezés egyik igen fontos feladata, hogy felméri a táj védendő értékeit. Azt, hogy mit kell a tájban védeni, 

másként látják a különböző társadalmi csoportok, emberek, (civil) szervezetek stb. Mi kiindulásként a magyar 

törvényalkotás vonatkozó jogszabályait, törvényeit kell, hogy figyelembe vegyük, függetlenül attól, hogy arról 

alkalmasint egyes csoportok esetleg másként vélekednek. 

A természetvédelmi törvény szerint „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.” 

Először az 1996. évi természetvédelmi törvényt említjük (1996. évi LIII. Tv.), amely a tájhasznosítás során a táj 

természeti rendszereinek és az egyedi tájértékeknek a védelmét előírja. A következő a kulturális örökség 

védelméről szóló 2001. évi törvény (2001. évi LXIV. Tv.), amely a kulturális örökségek védelméről szól. Külön 

fejezetben emlékezünk meg az Európai Táj Egyezményről (2051/2005. Korm. Határozat, 2007. évi CXI. 

Törvény). Ebben is szerepel a tájértékek számbavétele és a tájkataszter elkészítése. A kérdés informatikai 

vonatkozásairól szóló rendeleteket, szabványokat itt nem részletezzük. 

A tájértékekről, illetve a hazai tájértékek számbavételéről, kataszterezéséről l. pl. Csemez–Kollányi (2010) 

tanulmányát, amelyben a TÉKA projekt (Táj Érték Kataszter) is részletesen ismertetésre kerül. Az alábbiakban e 

projekt alapján írunk a tájértékekről. A Téka projekt egy átfogó, az ország egészét lefedő tájérték-kataszter 

elkészítését tűzte ki célul. További cél volt a táji és a kulturális örökség megőrzése lehetőségének biztosítása. A 

projekt tehát egy egységes, az egész országra kiterjedő, online meta adatbázis, egy információs rendszer 

létrehozását célozta meg. 

A tájértékeket a TÉKA projekt három nagy csoportba sorolja: kultúrtörténeti, természeti és tájképi értékek 

csoportjaiba. Ezeken belül is újabb alcsoportokat különít el. A kultúrtörténeti értékek településsel kapcsolatos 

egyedi tájértékekre, közlekedéssel kapcsolatos egyedi tájértékekre, termeléssel kapcsolatos egyedi tájértékekre, 

valamint történelmi eseménnyel vagy személlyel kapcsolatos egyedi tájértékekre oszthatók. A természeti 

értékekhez a biológiai egyedi tájértékek és a földrajztudományi (földtudományi) egyedi tájértékek tartoznak. 

Végül a tájképi értékek a kilátópontok, egyedi látványképek, utcaképek csoportjaiból állnak. 
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A három nagy csoport is tovább osztható. Először összesen 400 különböző tájérték fajtát határoztak meg, a 

további felmérések során azonban ehhez egyre újabbak jönnek. A tájértékek fajtáit, típusait a MSZ 20381 sz. 

szabvány tartalmazza. 

Az ország védendő tájértékeiről tehát van már egy kataszter, amely egy jól kezelhető információs rendszer 

keretei között működik. A tájtervezőnek a védendő tájértékekkel kapcsolatban két feladata van. Egyrészt 

figyelembe kell vennie a TÉKA alapján regisztrált tájértékeket, másrészt figyelnie kel arra, hogy a tervezési 

területen nem talál-e esetleg olyan védendő értéket, amely nem szerepel a TÉKA-ban és erre a tényre fel kell 

hívnia az illetékesek figyelmét. A 107–116. ábrák különböző védendő tájértékeket szemléltetnek, köztük 

mutatunk egy vitatható formát is (115. ábra). 

 

107. ábra A békésszentandrási Gödény halom. A kunhalmok különleges magyarországi védendő tájértékek. 

(egykor.hu) 
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108. ábra Egy fa is lehet védendő tájérték. A történelmi Magyarország területén több Rákóczi fája is van. Parád. 

(kertpark.blogter.hu) 
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109. ábra Rákóczi fája a sárospataki vár kertjében. (xfree.hu) 

 

110. ábra Boldogkő vára egyike a jobb állapotban lévő hazai váraknak. (varak3d.hu) 
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111. ábra Különlegesen szép és értékes védett terület a Szársomlyó. (hu.wikipedia.org) 

 

112. ábra A Hévízi-tó hazánk egyik olyan különleges védett természeti értéke, amely turisztikai vonzereje 

szempontjából is egyedülálló. (www.utazzitthon.hu) 
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113. ábra A Sas-hegy teteje a főváros területére eső különleges védett terület. 

(commons.wikimedia.org) 
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114. ábra A Szent György-hegy bazaltorgonái a Balaton-felvidéki hasonló képződmények közül talán a 

legvonzóbbak. (indafoto.hu) 

 

115. ábra Löszmélyút Gyönk térségében. Ez is védendő érték? (epiteszforum.hu) 

 

116. ábra A Bükk kaptárkövei különleges képződmények. (bnpi.hu) 
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11.1. 10.1.              A természetvédelem és a védendő tájértékek 

A védendő tájértékekkel kapcsolatban a természetvédelem, a természetvédelmi kezelés is fontos szerepet 

játszik. A kiindulás itt is az előbb említett természetvédelmi törvény, tehát a természet védelméről szóló 1996. 

évi LIII. törvény (Tvt.) 36. § (2) bekezdésében szereplő meghatározás, amely szerint „védett természeti érték, 

továbbá védett természeti terület felmérése, nyilvántartása, megóvása, őrzése, fenntartása, bemutatása és 

helyreállítása érdekében végzett tevékenységek minősülnek természetvédelmi kezelésnek”. 

A védett természeti területek természetvédelmi kezeléséért felelős szervként a 347/2006. (XII. 23.) 

Kormányrendelet a nemzeti park igazgatóságokat jelöli ki. 

A természetvédelmi kezelési tervek a tájtervezés során figyelembe veendők. A vonatkozó jogszabály 

tartalmazza a módok, korlátozások és tilalmak részletes, normatív jellegű meghatározását, a természetvédelmi 

célkitűzéseknek és a természetvédelmi stratégiáknak megfelelően. Művelési ághoz nem köthető, illetve köthető 

kezelési módokról van itt szó. 

A művelési ághoz nem köthető kezelési módok, korlátozások és tilalmak szerepelnek a 3.1 fejezetben. A 

földtani, felszínalaktani természeti értékek és a barlangok, továbbá az élőhelyek, fajok, táj- és kultúrtörténeti 

értékek védelme tartozik ide. A fajok vonatkozásában a jogszabály úgy fogalmaz, hogy „A tervezési területen 

előforduló védett, fokozottan védett, továbbá természetvédelmi szempontból jelentős egyéb növény- és 

állatfajok, illetve életközösségeik megőrzésére, életfeltételeik biztosítására vonatkozó” természetvédelmi 

kezelési módokat, korlátozásokat és tilalmakat kell meghatározni. 

A 2. fejezet a művelési ághoz, illetve földhasználati módhoz köthető kezelési módokat, korlátozásokat és 

tilalmakat foglalja magába. Minden művelési ág külön szerepel, tehát a szántó, gyep (rét és legelő), szőlő, kert 

és gyümölcsös, nádas, erdő, fásított terület, halastó és a művelés alól kivett terület is. 

A természetvédelmi kezelési tervekért a Nemzeti Park Igazgatóságok felelősek és a tervet megalapozó 

dokumentációt, valamint a részletes tervet is ők készítik. A terv alapja az alapállapot jellemzése, valamint erre 

alapozva a természetvédelmi célkitűzések, az ezek elérése érdekében követendő természetvédelmi 

stratégiák, végül a természetvédelmi kezelési módok és egyéb előírások részletes kifejtése. Az erről szóló 

jogszabály a természetvédelmi kezelési terv dokumentációjának elkészítéséről szóló 16/2012. (VII. 6.) VM 

utasítás. 

320 tervezési területet (védett és védelemre tervezett természeti területek) tartalmaz a Vidékfejlesztési 

Minisztérium Környezet- és Természetvédelmi Helyettes Államtitkárságának  tervtári nyilvántartása, összesen 1 

050 000 ha területtel. 

Az alábbiakban néhány példát mutatunk be, amelyek a védendő tájértékek kataszterezéséről szólnak. 

11.2. 10.2.              Biotópkataszter 

Amint tudjuk, a biotóp növényföldrajzi és/vagy állatföldrajzi területi egység, tehát egy biocönózis élettere. A 

biotópok térképezéséhez számos környezeti tényezőt, több adatszintet kell egyidejűleg figyelembe venni. A 

kataszter a flóra- és a fauna előfordulásokat tartalmazza, a környezeti tényezőkkel, valamint az esetleges 

veszélyeztetettségre vonatkozó adatokkal együtt. Egy biotóp kataszter létrehozását természetszerűen földrajzi 

információs rendszer keretében kell végezni. 

A biotópokról rendszerint katasztert készítünk, amelyben az ökológiai jellemzők mellett az adott biotóp 

különleges voltát, a védelemre vonatkozó javaslatokat, az esetleges veszélyeztetettséget is feltüntetjük. a biotóp 

kataszterezés is történhet mind raszteres, mind pedig vektoros rendszerben, az előbbit főként akkor használjuk, 

ha űrfelvételeket is feldolgozunk. 

Egy múlt századból származó példát említünk, amelyet az akkori NSZK-ban, a Saar-vidéken készítettek 

biotópokról (Bill, 1996). A feldolgozáshoz infravörös felvételeket használtak fel. A GIS rendszerben 180 

különböző objektum típust vételeztek fel és osztályoztak (pl. vízfolyások, települések, mocsarak, erdők stb.). A 

legkülönbözőbb szakemberek vettek részt a munkában. Résztérképeiket kézzel rajzolt vázlatokon készítették el, 

majd ezekről a németországi 1:10 000 méretarányú alaptérképre vitték fel és onnan digitalizálták. Az 

adatbázisban tehát nem csupán távérzékelt anyagok, de terepi felvételezések eredményei is megtalálhatók. 
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Megemlítjük, hogy a mai Magyarországon a biotópokról az ökoturizmussal kapcsolatban 

(http://www.tajturizmus.hu/szolgaltatasok/biotop_turisztikai_klaszter/, táji értékeken alapuló turizmus) is 

olvashatunk. Tájcentrumokra épülő biotóp klaszter a neve a Svájci-Magyar Együttműködési Program keretében 

a „Táji értékeken alapuló, fenntartható turizmus fejlesztése” című turizmusfejlesztési projektnek, amely az 

Észak-Alföldi és az Észak-Magyarországi Régió területén valósul meg. 

11.3. 10.3.              Védett területek, fajok, természeti értékek 

Amint a TÉKA adatbázissal kapcsolatban már említettük, térinformatikai rendszer szükséges a védett, illetve 

védendő természeti értékek előfordulási helyeinek felméréséhez, feltérképezéséhez, a védett értékek 

környezetére vonatkozó adatok kezeléséhez, a védett területek és fajok hosszú időn át történő megfigyeléséhez. 

A védett területek gyakran környezeti szempontból terhelt területek közelében helyezkednek el. A 

térinformatikai feldolgozás arra is lehetőséget nyújt, hogy a védett terület és a (veszélyeztetett) környezete 

közötti kölcsönhatásokat megfigyeljük. 

Ismét a múlt századból idézünk egy példát. Bill (1996) a München II. repülőtér és környékének tervezési 

koncepciójával kapcsolatban elmondja, hogy az új repülőtér tervezésének szerves része volt a létesítendő 

repülőtér környékének ökológiai viszonyait, azok várható változásait bemutató koncepció. Ennek keretében 

először olyan tájökológiai egységeket határoztak meg, amelyek azonos ökológiai potenciált és ökológiai 

érzékenységet képviselnek. A földrajzi információs rendszer keretében egyrészt kijelölték azokat a területeket, 

ahol valamiféle fejlesztés – új létesítmények elhelyezése – javasolható, illetve ahol a fejlesztés megtiltandó, 

másrészt körülhatárolták az ökológiai szempontból problematikus körzeteket. A második lépésben 

meghatározták azon területeket, amelyek a közlekedési hálózat közelében helyezkedtek el. A harmadik lépés 

során az első két lépésben meghatározott területeket a tervezési célokkal vetették össze – kizártak tehát 

területeket, illetve kijelölték a célnak legmegfelelőbb térségeket. Az adatbázis kockázatelemzésre is alkalmas. 

Látjuk tehát, hogy már egy negyedszázaddal ezelőtt is úgy tervezték a repülőteret, úgy hajtották végre a 

tájtervezési feladatot, hogy igyekeztek a tájvédelem érdekeit maximálisan figyelembe venni. 

  

És végül még egy múlt század végi példa. A példa egy térinformatikai rendszer, amelyet Mezősi (Kertész–

Mezősi, 1991) készített a természeti értékek kataszterezéséről. Magyarország természeti értékeinek (földtani, 

geomorfológiai, talajtani, vízrajzi) naprakész katasztere az érintett területek fejlesztési-rendezési döntéseihez, a 

környezetkímélő gazdálkodás stratégiájához kívánt tudományos megalapozást biztosítani. 

A kataszterezés elsődleges feladata volt, hogy a védett, ill. védelemre érdemes földrajzi értékeket egységes elv 

szerint, egységes rendszerben számba vegye. Ennek a rendszernek illeszkednie kellett az akkoriban már 

meglévő, vagy kidolgozás alatt álló információs rendszerekhez, valamint kataszterekhez is (pl. a Környezet- és 

Természetvédelmi Információs Rendszerhez). 

A munka első fázisában az adatfelvételezési rendszer készült el. Ez tartalmazza a védett és védelemre érdemes 

objektumok genetikai sajátosságait, ritkasági értékfokozatát, a természeti és antropogén hatófolyamatok jellegét, 

az objektumok állapotát, veszélyeztetettségének mértékét és forrásait, a hasznosítás korlátait stb. A második 

lépésben minden természeti értéket, – a védett területek, a tájvédelmi körzetek és a nemzeti parkok 

típusobjektumait – a terepen a kijelölt szempontok szerint  minősítettek, ill. dokumentáltak. A harmadik 

lépésben az információs rendszerbe töltötték az adatokat. 

A rendszert kevés adatfeldolgozási rutinnal rendelkezők is viszonylag könnyen használhatják adataik kezelésére 

és rendszerezésére, mivel a kor színvonalán (80-as évek) a legegyszerűbb adatbázis-kezelő, a dBASE III PLUS 

felhasználásával készült. A program a mezőben tárolt adatokat rekordokba, a rekordokat adatállományba, ezeket 

pedig adatbázisba foglalja. Adott esetben az adatbázis egy adatállományból áll. Rekordonként 128 mező 

alkalmazására nyílik lehetőség, a rekordok lehetséges száma gyakorlatilag korlátlan. 

Ma már természetesen ennél sokkal korszerűbb szoftvereket használunk, az elv azonban ugyanaz maradt. A 

szóban forgó szoftver csupán adatbázis-kezelő, tehát nem térinformatikai szoftver, amely attribútumokkal, 

attribútum táblázatokkal dolgozik – hiányzik a grafikai megoldás. Pontosabban három évtizeddel ezelőtt elvált a 

grafikai megoldás az adatbázis-kezeléstől, oly módon, hogy az adatbázis-kezelővel kapott eredményt – 

rendszerint valamilyen listát – kinyomtattuk, majd valamilyen grafikus programmal, nem automatizált módon, 

feldolgoztuk és megjelenítettük. 

http://www.tajturizmus.hu/szolgaltatasok/biotop_turisztikai_klaszter/
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A védett és védelemre érdemes területek számítógépes kataszteri rendszerét ("VÉTEK") felhasználóbarátnak 

tervezték, az adatok bevitelét, módosítását, a lekérdezési lehetőségek kijelölését menürendszer biztosítja. 

A természeti értékeket elsősorban kód alapján tárolták – a kódok a tájakra vonatkoznak (nagytáj, középtáj, 

kistáj). A kistájon belüli sorszám megadja, hogy közigazgatásilag melyik településhez tartoznak. Az utolsó 

azonosító az objektum neve. 

A rendszer lényege, hogy az adatbázis tartalmából különböző szempontok szerint információt tudunk 

lekérdezni, egy-egy területről, ill. a védett és védelemre érdemes területek egy csoportjáról. Ezek az információs 

lehetőségek a két utóbbi esetben azonosak, de amikor a területek egy csoportjáról kérünk információt, akkor 

először a csoportosítási szempontok közül kell választani. 

Az adatbázisban 44 paraméter szerepel, többségükben számszerűsítettek. Közülük mindössze hét esetben volt 

szükség hosszabb szövegek elraktározására. Ilyen szöveges változóba tárolták az alábbiakat: 

–       a védett terület mai funkciójának ismertetése, 

–       milyen értékekre terjed(het) ki a védelem, 

–       az objektum morfológiájának és különlegességének értékelése, 

–       az objektum kialakulása, fejlődéstörténete, 

–       a morfometriai, kémiai, hidrológiai értékparaméterek, 

–       a képződmény érzékenysége, 

–       a szakirodalmi feldolgozás bibliográfiai adatai. 

A számszerűsített paraméterek közül legfontosabb az objektum már említett kódja. A védett területet elsőként 

aszerint minősítették (MIN), hogy a hierarchia milyen szintjén helyezkedik el, pl. nemzeti park = 1, tájvédelmi 

körzet = 2. Az objektum, morfológiájának megfelelően (MORFOKOD), 1–50-ig különböző értéke(ke)t kapott, 

pl. rétegborda = 06, sasbérc = 11, vulkáni kúp = 12, ..., kőtenger, kőfolyás = 18, ...,  deflációs mélyedés = 32, ..., 

zsomboly, barlang = 37, ..., feltárás, mesterséges bevágás = 46, ritkasága szerint pedig (RITKASÁG) 1–5 

közötti számot – helyi szintű érték = 1, nemzetközi szintű = 5. A képződményt alkotó kőzetek típusát egy három 

számjegyből álló kóddal jellemezték (KOZETTIP1–3), ahol az első jegy a fő kőzettípust, pl. üledékes = 3, a 

második érték a genetikai típust, pl. tengeri = 5, a harmadik a kőzetfajtát jellemzi, pl. homokkő = 05, a 

képződmény korát (KOZETKOR1–2) pedig a szokásos rövidítésekkel, pl. c2 = felső karbon adták meg. A 

védett érték veszélyeztetettségének forrását (VESZELYTIP) 1 és 9 közti számmal, pl. 01 = rekreáció, 

idegenforgalom, 02 = bányászat stb., mértékét 3-as fokozatú skálán minősítették – A = gyenge, B = közepes, C 

= erős hatás. Az adatállomány ugyancsak kódszám szerint tartalmazza, hogy a képződmény tudományos 

feldolgozása milyen témakörök szerint történt meg (FELDOLG1–3). 

A kidolgozott program más területekre is könnyen adaptálható, pl. kistáji inventár, hulladékkataszter, 

barlangkataszter stb. is készíthető hasonló módszerrel. 

12. 11.        Az Európai Táj Egyezmény 

12.1. 11.1.              Bevezetés 

Az egyezményt 2000. október 20-án fogadták el és nyitották meg aláírásra Firenzében az Európa Tanács 

„Európa: Közös Örökségünk” kampányának részeként. Célja az európai tájak védelmének, menedzsmentjének 

és tervezésének elősegítése, valamint a témában való európai együttműködés megszervezése. Ez az első olyan 

európai egyezmény, amely kizárólag az európai tájjal foglalkozik. Az egyezmény az aláíró országok teljes 

területére érvényes, mind a természeti, mind pedig a városi és városkörnyéki területekre, legyenek azok 

szárazföldi, édesvízi, vagy tengeri térségek. Ebből következik, hogy itt nem csak a legszebb, legimpozánsabb 

tájakról van szó, hanem az egyszerű, sőt leromlott tájakról is. A konvenció egy fontos hozzájárulás az Európa 

Tanács célkitűzéseinek megvalósításához, nevezetesen az európai polgárok életminőségének és jólétének 

védelméhez, a táji, kulturális és természeti értékek megőrzéséhez. Az Európa Tanács tagállamai, amelyek 

aláírták az Európai Táj Egyezményt, kinyilvánították a fenntartható fejlődés iránti elkötelezettségüket, amely a 

társadalmi szükségletek, a gazdasági tevékenység és a környezet közötti kiegyensúlyozott, harmonikus 
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kapcsolaton alapul. A kulturális dimenzió is alapvető fontosságú. Az egyezmény a tájat nem statikusan, hanem 

dinamikusan értelmezi. 

A táj fontos szerepet tölt be kulturális, ökológiai, környezeti és szociális szempontból; a gazdasági 

tevékenységet támogató erőforrás. Védelme, kezelése, megfelelő tervezése elengedhetetlen harmonikus és 

kiegyensúlyozott állapotának fenntartásához, fenntartható fejlődéséhez. Az „egészséges” táj hozzájárul az 

emberek jólétéhez, az identitás megőrzéséhez. A táj az egyén és a társadalom jólétében egyaránt kulcsszerepet 

játszik. Nemcsak a nemzeti, de az európai természeti és kulturális örökség része. Éppen ezért védelme, kezelése, 

tervezése közös európai érdek.  

Mit jelent a táj védelme? A táj védelme a táj jelentős vagy jellemző sajátosságainak a megőrzését és fenntartását 

jelenti. Örökségi értékét a természeti és antropogén elemek összessége adja. 

  

A táj kezelése a fenntarthatóság szempontjából olyan tevékenységeket jelent, amelyek célja a táj hosszú távú 

fenntartása. Ehhez szükség van a társadalmi, gazdasági és környezeti folyamatok összhangba hozására. 

  

A táj tervezése túllép a tájkezelés fogalmán, olyan céltudatos tevékenységet jelent, amely magába foglalja a táj 

fejlesztését, rehabilitálását, sőt esetenként új tájak fenntartható módon történő létesítését. 

12.2. 11.2.              Az Egyezmény létrejöttének háttere 

Már az egyezmény megszületése előtt igény mutatkozott egy olyan keretmegállapodás létrejöttére, amely egész 

Európa természeti és kulturális tájainak kezelésére és védelmére vonatkozik (pl. az Európa Tanács Európai 

Helyi és Regionális Önkormányzatok 1994-es Kongresszusán, illetve 1991-ben az európai környezetvédelmi 

miniszterek dobríši konferenciáján). 

Az egyezmény megszületése több éves előkészítő folyamat végeredménye. Először 1994-ben a Nemzetközi 

Természetvédelmi Unió (IUCN) által közzétett „A Parkok védelmében: az európai védett területek érdekében 

kifejtett tevékenységek” című művében fogalmazódott meg konkrétan, hogy szükség van egy olyan nemzetközi 

egyezményre, amely az európai vidéki tájak védelméről szól. Az egyezmény tervezetét az Európai Helyi és 

Regionális Önkormányzatok (CLRAE) kezdeményezésére 1994 végén készítették el. A tervezet a nemzeti és 

nemzetközi jogszabályok (UNESCO Egyezmény a világ kulturális és természeti örökségéről; Egyezmény az 

európai építészeti örökség védelméről; Egyezmény az európai vadon élő növények, állatok és természetes 

élőhelyeik védelméről, Európai egyezmény a régészeti örökség védelméről, az Európai Unió szabályozása az 

olyan mezőgazdasági termelési módszerekről, amelyek összhangban állnak a környezetvédelem és a vidéki 

területek állagmegóvási követelményeivel stb.) figyelembe vételével készült. 

A tervezet elfogadására 1997 júniusában került sor. A tervezet jogi alapokra helyezése 1998 áprilisában történt, 

amikor is egy Firenzében rendezett konferencián az Európai Tanács tagországai megegyeztek, hogy milyen 

nemzetközi jogi eszközökkel fogják biztosítani az európai tájak védelmét, kezelését és tervezését. Ezután még 

számos egyeztetés következett, végül az Európai Unió Miniszteri Bizottsága 2000 júliusában tíz ország 

részvételével elfogadta az egyezmény szövegét és az Európa Tanács főtitkára felszólította az Európa Tanács 

tagállamait a tájegyezményhez való csatlakozásra. 2000. október 20-án az Európa Tanács úgy döntött, hogy az 

Egyezmény szövegét aláírásra megnyitja. 

Az egyezmény 2004. március 1-én lépett hatályba. Magyarország 2005 végén csatlakozott az Egyezményhez 

(2007. évi CXI. törvény), amely nálunk hivatalosan 2008. február 1-én lépett hatályba.  2012-ben 47 országban 

volt hatályban az egyezmény. 

2009 májusáig 30 ország csatlakozott az egyezményhez: Belgium (2005), Bulgária (2005), Ciprus (2006), 

Csehország (2004), Dánia (2004), Egyesült Királyság (2007), Finnország (2006), Franciaország (2006), 

Hollandia (2005), Írország (2004), Horvátország (2004), Olaszország (2006), Lengyelország (2005), Lettország 

(2007), Litvánia (2004), Luxemburg (2007), Macedónia (2004), Magyarország (2008), Moldova (2004), 

Montenegró (2009), Norvégia (2004), Örményország (2004), Portugália (2005), Románia (2004), San Marino 

(2004), Spanyolország (2008), Szlovákia (2005), Szlovénia (2004), Törökország (2004), Ukrajna (2006). 
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2009 és 2012 között további 17 országban lépett hatályba az egyezmény: Albánia, Andorra, Ausztria, 

Azerbajdzsán, Bosznia-Hercegovina, Észtország, Görögország, Málta, Szerbia, Svédország, Svájc, Lichtenstein, 

Oroszország, San Marino, Grúzia, Izland és Monaco.   

Magyarországon 2006-tól a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium a felelős az egyezmény végrehajtásáért, 

2010-től pedig a Vidékfejlesztési Minisztérium (amely a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium és a 

Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium egyesülésével jött létre). 

12.3. 11.3.              Az Egyezmény célja 

Az Egyezmény célját a bevezetésben említetteknél kissé bővebben kifejtve úgy határozhatjuk meg, hogy a cél 

az európai tájak sokféleségének megőrzése európai együttműködés keretében, További cél, hogy irányt 

mutasson az európai tájvédelemben, a tájak kezelésében és tervezésében. A táj természeti és kulturális 

örökségének védelme azért is fontos feladat, mert sokfélesége a társadalom identitásának alapja. Az Európai Táj 

Egyezmény, 1. cikk (Meghatározások) szerint „A táj az ember által érzékelt terület, amelynek jellege természeti 

tényezők és/vagy emberi tevékenységek hatása és kölcsönhatása eredményeként alakult ki.” 

Ez a meghatározás tudományos szempontból is elfogadható, bár rövidebb és tömörebb, mint a korábban idézett 

Bulla-féle definíció. 

12.4. 11.4.              Az egyezményben megjelölt feladatok 

A feladatok a következők (117. ábra): 

–       Fontos, hogy az európai országok politikájuk és a jogszabályok kialakításakor figyelembe vegyék a 

környezet minőségének fenntartását és a sokféleség megőrzését, ugyanis ezek kihatnak a mindennapi élet 

minőségére. 

–       A tájakra irányuló kutatásoknak több szakterület és szervezet összehangolt munkájának kell lennie egy-

egy kitüntetett tudományos vagy szakmai szervezet helyett. Ezen túl lényeges, hogy a tájpolitika ne különüljön 

el más politikai ágazattól (kultúr-, környezet-, agrár-, társadalom- és gazdaságpolitika, regionális és 

településtervezés), hanem annak részese legyen, ha az adott ágazat közvetlenül vagy közvetetten hatást gyakorol 

a tájra. 

–       Ahhoz, hogy ez az integrált politika megvalósuljon, szükséges a tájjal kapcsolatos képzések, 

továbbképzések indítására más szakterületek szakemberei számára is. Szükség van továbbá a tájjal kapcsolatos 

tananyagfejlesztést szolgáló pályázatok támogatására is.  

–       A tájak fenntartása mindenki ügye, ezért nemcsak nemzeti és nemzetközi szinten, de regionális és helyi 

szinten is beleszólása van Európa valamennyi lakójának (lakossági fórumok, civil szervezetek, helyi hatóságok) 

a környezetük, az őket körülvevő táj alakításába. Fontos a tájékoztatás, a közvélemény téma iránti 

fogékonyságának növelése (ismeretterjesztő cikkek, tanulmányok, kiadványok, kiállítások). 
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117. ábra Az Európai Táj Egyezményben megjelölt feladatok 

12.5. 11.5.              Az egyezmény szerepe Magyarországon 

Amint már említettük, Magyarországon 2008. február 1-én lépett hivatalosan hatályba az Európai Táj 

Egyezmény, de már a csatlakozás előtt is törvényi szinten szabályozták hazánkban a táj védelmét: a 

tájegyezményben meghatározott feladatok részben már megvalósultak, mivel a táj védelme a természet 

védelméről szóló 1996. évi LIII. törvényben említve van, sőt a tájra vonatkozó stratégiák között megjelenik a 

tájak védelme, kezelése és tervezése. A tájvédelemmel és tájtervezéssel kapcsolatos szakemberek képzésének 

pedig nagy hagyománya van hazánkban (BCE, ELTE, DE, NYME, SZIE). Ami pedig a lakosság és a helyi 

érdekelt szervezetek tájjal kapcsolatos döntési mechanizmusokban való részvételét illeti, a jogszabályok erre is 

lehetőséget biztosítanak (pl. lakossági fórumok, közmeghallgatások). 

12.5.1. 11.5.1. Intézményi, szervezeti háttér 

„E törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a természetvédelemért felelős miniszter gondoskodik a 

kultúráért felelős miniszterrel egyetértésben és a területfejlesztésért és területrendezésért felelős miniszterrel 

együttműködve.” (2007. évi CXI. Törvény) 

A feladatok megvalósításában közreműködnek az illetékes minisztériumok (2012-ben a Vidékfejlesztési 

Minisztérium, a Nemzetgazdasági Minisztérium, a Belügyminisztérium és az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma), a Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ (2012 előtt Kulturális 

Örökségvédelmi Hivatal), a kutatóhelyek és külső szakértők. 

Az egyezmény által kitűzött célok és feladatok végrehajtásának koordinálásában az Európai Táj Egyezmény 

Nemzeti Koordinációs Munkacsoport is részt vesz. Az Európai Táj Egyezmény Nemzeti Koordinációs 

Munkacsoport létrehozásáról a Kormány 1189/2012. (VI. 11.) kormányhatározata rendelkezik. A 

munkacsoportot a 2007. évi CXI. törvényben foglalt feladatok egységes megvalósítása érdekében alakították. 

A munkacsoport feladatai között evidens, hogy elsőként szerepel a tájakra vonatkozó európai együttműködések 

hazai megvalósításában való részvétel. A bizottságnak közre kell működnie a tájak védelmével, kezelésével és 

tervezésével kapcsolatos jogszabályok előkészítésben, továbbá az országos szintű koncepcionális és stratégiai 

tervezésben, valamint az Európai Táj Egyezmény végrehajtásának feladatairól szóló munkaterv és intézkedési 

terv és egyéb szakmai dokumentumok elkészítésében. Ott kell lennie a döntés előkészítési folyamatának 

valamennyi fázisában, részt kell vennie a Magyar Tájdíj kapcsán beérkezett pályázatok megvizsgálásában, 

elbírálásában, és annak a pályázatnak a kiválasztásában, amelyet az Európa Tanács Táj Díjára benyújtanak. Az 

Európai Táj Egyezmény hazai végrehajtásához kapcsolódóan az egyes minisztériumok a tájak védelmével, 

kezelésével és tervezésével kapcsolatos tevékenységének koordinációja, az egyezmény végrehajtásához 

kapcsolódó képzési, oktatási és ismeretterjesztési programok, kutatási feladatok és programok egyeztetése 

ugyancsak fontos feladatok. Magától értetődik, hogy a Munkacsoportnak követnie kell az Európai Táj 

Egyezmény végrehajtásának helyzetét, és részt kell vennie a beadandó jelentések megfogalmazásában és 

szerkesztésében. A 118. ábra a hazai tanösvény adatbázisra hívja fel a figyelmet. 

 

118. ábra 2009-ben létrejött az ország több mint 140 tanösvényének adatbázisa. 

(www.nemzetipark.gov.hu) 

12.5.2. 11.5.2. A tájegyezmény végrehajtása 
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A tájegyezmény végrehajtásához országhatárokon átnyúló együttműködésre van szükség, ezért nagyon fontos az 

információ áramlása. Ezt támogatja a tájegyezmény hivatalos, angol nyelvű weboldala (Council of Europe – 

The European Landscape Convention): 

http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/heritage/Landscape/default_en.asp 

Az Európai Táj Egyezmény magyar nyelvű weboldala: 

www.termeszetvedelem.hu/tajvedelem/tajegyezmeny 

A nemzetközi együttműködést segíti a nemzetközi konferenciák szervezése, illetve a konferenciákon való 

részvétel, a kutatási együttműködés és a közös természetvédelmi együttműködés. 

12.5.3. 11.5.3. Intézkedési terv készítése 

A tájegyezmény magyarországi végrehajtására intézkedési tervet alakítottak ki. Ennek tervezete 2007 

decemberében készült el. A munkaterv felállítása a végrehajtásért felelős minisztériumok feladata. Az 

intézkedési tervet munkacsoport véleményezi, ezt követően tárcaközi bizottság hagyja jóvá. 

12.5.4. 11.5.4. Tájak számbavétele és értékelése 

Fontos feladat Magyarország tájtípusainak pontos meghatározása, illetve a tájkarakter-értékelések. Ezt 

támogatják a módszertani kutatások. Itt kell megemlítenünk, hogy az MTA Csillagászati és Földtudományi 

Kutatóközpont Földrajztudományi Intézetének tevékenysége, kiadványai ezt a munkát jelentős mértékben 

segíthetik. Itt elsősorban a Kistájkataszter (Magyarország kistájainak katasztere – Dövényi, 2010) és a 

Magyarország térképekben (Kocsis, 2011) című munkákra gondolunk. Utóbbi a Magyarország Nemzeti Atlasza 

rövidebb, a legújabb adatokra épülő változata. A 119. ábra a Bakonyvidék és a Balaton-medence középtájakhoz 

tartozó vulkánokat mutatja, amelyeket általában a Tapolcai-medence vulkánjainak szoktunk nevezni. Ez a 

terület tájképi, esztétikai szempontból az ország egyik legértékesebb területe. 

 

119. ábra A Tapolcai-medence vulkánjainak látképe a Szépkilátóról. 

 (A szerző felvétele) 

12.5.5. 11.5.5. Az Európai Tanács Táj Díja 

http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/heritage/Landscape/default_en.asp
http://www.termeszetvedelem.hu/tajvedelem/tajegyezmeny
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„Az Európa Tanács Táj Díja helyi vagy regionális önkormányzatoknak és azok társulásainak adományozható, 

amelyek jelen Egyezmény valamelyik aláírója táj-politikája részeként olyan politikát vagy intézkedéseket 

valósított meg az adott táj védelmére, kezelésére és/vagy tervezésére, amely tartósan hatékonynak bizonyult, és 

így példaként szolgálhat Európa egyéb területi önkormányzatai számára. A kitüntetés olyan nem kormányzati 

szerv számára is adományozható, amely különösen sokat tett egy adott táj védelméért, kezeléséért vagy 

tervezéséért.” (ETE 11. cikk) 

 

120. ábra A Kaptárkő Természetvédelmi és Kulturális Egyesület nyerte a 2010. évi Európa Tanács Díjat. A 

képen egy szép kaptárkő látható. (www.termeszetvedelem.hu) 

A díj ösztönzés céljával jött létre. Hozzájárul a tájak fenntartható védelméhez, kezeléséhez, tervezéséhez; 

felhívja a tájban élők, a tájat használók és a döntéshozók figyelmét a tájat érintő veszélyekre; előtérbe helyezi a 

táj minőségének felismerését és annak megőrzésének fontosságát, valamint esetleges javításának 

szükségességét. A legfontosabb feladata az, hogy elősegítse a közvélemény bevonását a tájpolitikát érintő 

döntéshozó folyamatokba.  

A díj adományozására először 2009-ben került sor, azóta kétévente osztják ki. 

12.5.6. 11.5.6. Magyar nemzeti pályázat 

Az Európa Tanács határozata alapján (CM/Res(2008)3 határozat) a tájegyezményt aláírt országok a díjért a 

Tanács által kijelölt szakértői bizottsághoz folyamodhatnak. A magyar jelöltet a Vidékfejlesztési Minisztérium 

terjeszti fel. A díjat a bizottság javaslata alapján a Miniszteri Bizottság adja. A díjat az Európa Tanács Táj díjára 

pályázó legjobb magyar pályamű nyerheti el. A pályázaton indulhatnak helyi önkormányzatok, önkormányzati 

társulások és társadalmi szervezetek. A nyertes pályázatnak kiemelkedőnek kell lennie a természeti és táji 

örökség megőrzésében, fejlesztésében és az ehhez kapcsolódó oktatási munkában, szemléletformálásban. 

  

Magyar nemzeti pályázatot először 2008-ban írtak ki. E pályázati kiírásra öt pályázat érkezett. Az első helyezett 

a Pro Vértes Közalapítvány „Komplex táj- és természetgazdálkodási programmegvalósítása a Zámolyi-

medencében” című pályázata volt. Magyarország képviseletében ez a tájvédelmi–tájfejlesztési program vett 
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részt az Európa Tanács Táj Díja 2009. évi pályázatán. A 2010. évi kiírásra 12 pályamű érkezett. A nyertes a 

Kaptárkő Természetvédelmi és Kulturális Egyesület „A Bükkalja kiemelkedő természeti és kultúrtörténeti 

értékeinek védelme” (120. ábra) címmel beadott munkája volt és így az egyesület elnyerte a jogot, hogy az 

Európa Tanács Táj Díja 2011. évi pályázatán Magyarországot képviselje. 

2012-től a nemzeti forduló a vidékfejlesztési miniszter által alapított Magyar Tájdíj elnyerésére kiírt pályázat 

keretében zajlik le. 

Az Európai Tájegyezmény és az annak keretében történő Táj Díjért való pályázat kiírása, ezen belül a Magyar 

Tájdíjért kidolgozott és kidolgozandó pályaművek közvetlenül és közvetve is nagyban szolgálják Európa 

kulturális és táji örökségének megőrzését, fenntartását, alkalmasint jobbítását. A közvetlen hatás nyilvánvaló: a 

pályázatban résztvevők akár nyertesek lesznek, akár nem, végiggondolják és megfogalmazzák közvetlen 

környezetük tájvédelmi problémáit és szépítésének lehetőségeit. A közvetett hatás pedig abban nyilvánul meg, 

hogy a pályázatról olvasó és iránta érdeklődő önkormányzatok, civil szervezetek és az érdeklődő állampolgárok 

mintegy tudat alatt, ösztönösen is felismerik a tájvédelem jelentőségét és ez jövőbeli viselkedésüket és 

törekvéseiket pozitív irányban befolyásolja. A jegyzetet egy talajfelvételezés előkészítő munkáit ábrázoló 

képpel zárjuk (121. ábra). 

 

121. ábra Az eredményes tájtervezéshez a táj tulajdonságainak legaprólékosabb feltárására van szükség. 

Pécselyi-medence. (A szerző felvétele) 

  

13. 12.        Összefoglalás – a tájtervezés lépései 

13.1. 12.1.              Bevezetés – szemléletmód 

Végezetül az eddigiek alapján megpróbáljuk összefoglalni, milyen lépésekből áll a tájtervezés, mire kell a 

tervezőnek a munkafolyamat során figyelni. Tesszük ezt a geográfus szemléletével, amelyben a geográfia 

szakmai szempontjai érvényesülnek elsősorban. Hazánkban a táj tervezését gyakran tekintik pusztán mérnöki 

feladatnak, amint erre Mezősi (2003) is rámutat. A tájtervezés – e jegyzetben erről szerettük volna az olvasót 

meggyőzni – sokkal több, mint egy mérnöki feladat. Mezősi idézett tanulmánya szerint gyakran még a táj 

rehabilitációs, tájvédelmi, táj- (természetvédelmi) kezelési munkák tervezése és végrehajtása során sem 

alkalmazzák a geográfiai szemléletet és módszereket, holott a tájtervezés és a földrajzi tájkutatás tárgya ugyanaz 

a térrészlet, csupán másként szemléli a mérnök és a tájökológus geográfus a tájat. 
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A tájökológus szemléletének része a táj működésének megértése, a tájban rejlő lehetőségek feltárása, a táj 

terhelhetőségének mérlegelése, a tervezett objektumok tájra gyakorolt hatásának elemző vizsgálata és még sok 

minden más. A tervezés során érvényesíteni kell a fenntartható fejlődés, a táj- és környezetvédelem elvi és 

gyakorlati szempontjait, továbbá maradéktalanul be kell tartani a vonatkozó jogszabályokat. Amint azt korábban 

is hangsúlyoztuk, a tájtervezés mindenképpen az ott lakó emberi közösség jobb életkörülményeit kell, hogy 

szolgálja. 

Mielőtt tehát a tervezéshez fognánk, a fenti szempontokat fel kell, hogy írjuk a készítendő terv első oldalára és 

azokra folyamatosan figyelemmel kell lennünk. 

A tájtervezés olyan tudatos tevékenység, amelynek célja egy adott területegység, tájrészlet, táj, vagy egyéb 

térség területi szerkezetének valamilyen elvi, és/vagy gyakorlati szempont szerinti átrendezése – amint ezt a 2. 

fejezetben részletesen kifejtettük. 

13.2. 12.2.              A tervezés célja és a tervező személye 

A tájtervezés célja lehet egy új tájrészlet létrehozása, a táj védelme és megőrzése, értékének növelése, 

alkalmasint helyreállítása. A munka léptéke változó. A terv készülhet kis zöld felületekre és nagyobb 

területekre. Többször hangsúlyoztuk, hogy rendszerint valamilyen közigazgatási egységre, vagy egyéb, 

telekkönyvileg meghatározott térségre tervezünk, ritkább a természeti területegységekre készülő terv.    

A tájtervezést végző szakember rendszerint tájépítész és/vagy tájtervező mérnök, ma már előfordul, hogy az 

illető geográfus.  A fentiekben írtunk a földrajzi szemlélet fontosságáról. Ehhez csatlakozóan fontos a 

természetvédelmi, botanikai, valamint a talajtani, hidrológiai és más egyéb rokontudományok személete is. 

13.3. 12.3.              A tervezés folyamata 

1.     A tervezési feladat megfogalmazása, illetve átvétele a megbízótól. Ha a feladat, a kitűzött cél ismert, akkor 

annak vizsgálata következik, hogy vajon a készítendő terv összhangban van-e a táj egészséges működésével és 

fejlődésével, védi és fenntartja-e a táj jelenlegi kielégítő állapotát, vagy esetleg annak minőségét még emeli, 

hogyan viszonyul a terv az ökoszisztéma szolgáltatásokhoz, a táj háztartásához, a táj külső megjelenéséhez, 

esztétikai értékéhez. 

2.     E kérdések megválaszolásához ismerni kell a szóban forgó területet, tájat, annak jelenlegi működését, 

szolgáltatásait, értékeit, a tájban rejlő lehetőségeket. Az ökológiai adottságok ismerete mellett lényeges a 

műszaki adottságok és álláspontok ismerete is. Nem elegendő az irodalom áttanulmányozása és a meglévő 

térképek, térinformatikai anyagok átnézése, hanem szükség van a szóban forgó táj működésének, 

teljesítőképességének, ökológiai terhelhetőségének elemző vizsgálatára is. 

3.     A tervezés megkezdése előtt meg kell ismerni az összes vonatkozó jogszabályt, beleértve a lehetőségeket 

és a tiltásokat is. Ezek közül kiemeljük az 1997. évi LXXVIII. törvényt az épített környezet alakításáról és 

védelméről, a 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendeletet az országos településrendezési és építési 

követelményekről [OTÉK], a 2/2005. (I. 11.) Kormányrendeletet az egyes tervek, illetve programok környezeti 

vizsgálatáról, a 252/2006. (XII. 7.) Kormányrendeletet a településrendezési és az építészeti-műszaki 

tervtanácsokról, a 9/1998. (IV. 3.) KTM rendeletet az önkormányzati főépítészi tevékenység ellátásának 

részletes szakmai szabályairól és feltételeiről, továbbá a 4/2003. (II. 20.) NKÖM rendelet az örökségvédelmi 

hatástanulmányról – amint erről a 3. fejezetben részletesebben is írtunk. 

4.     A tervezéshez segítséget nyújt a tájépítészetben használt tájtípusok ismerete, amelyek megadják az 

útmutatást a tájtervezéshez. A tájépítészetben használt tájtípusok a következők: 

a)     termelőtáj, amely lehet mezőgazdasági, erdőgazdasági, kertgazdasági, ipari táj 

b)     lakótáj, amely lehet városi, vagy falusi táj 

c)     üdülőtáj 

d)     természetes táj, amely lehet védett és nem védett 

Ez a felosztás egyszerűsített és alapvetően különbözik a földrajzi tájtípus fogalmától, amely – mint korábban 

említettük – teljesen természettudományos, tájökológiai fogalom. Tervezési szempontból ez a gyakorlati 
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szemléletű tájtípus rendszer nagymértékben segíti a tervezőt, hiszen a különböző típusú tájakon eltérő 

problémák és konfliktusok léphetnek fel, amelyeket különböző módon kell kezelni. 

5.     A konkrét tervezési, alkalmasint rendezési feladat végrehajtása következik. Ennek eredményeként készül 

egy terv, tehát egy rajzos, térképes anyag, nyilván számítógépes grafikával, illetve főként térinformatikai 

szoftver segítségével. A tervhez írásos dokumentáció csatlakozik, amely ismerteti a feladatot, a kitűzött célt, az 

alkalmazott módszereket, a megoldást, valamint részletes leírást ad a terven szereplő objektumokról, az eredeti 

állapothoz képest eszközölt változtatásokról.  Ezen kívül az egyes részletekhez szükséges mellékletek egészítik 

ki az anyagot. 

6.     Az elkészült tervet a megrendelő véleményezi és esetleges módosításokat kér. Ez tulajdonképpen egy 

visszacsatolás a tervezési folyamat elejére és ezáltal módosítások eszközölhetők a tervben. 

Ezzel a tervezési folyamat lezárult és a terv engedélyezése után következik a kivitelezés. 

13.4. 12.4.              Összegzés 

A jegyzetben áttekintettük a táj- és környezettervezés legfontosabb kérdéseit geográfus szemmel, tehát nem a 

műszaki tervező szemléletével. Jól felépített elméleti alapról indultunk, meghatároztuk a táj és környezet 

fogalmát, a tájtervezés feladatkörét, a tájtan és a tájökológia szerepét a tájtervezésben. Azt hangsúlyoztuk, hogy 

tájtervezés tudományos megalapozottság nélkül nem képzelhető el. Ezt a tudományos megalapozottságot a táj 

egységének és dinamizmusának értelmezésével igyekeztünk elmélyíteni. Csak ezt követően határoztuk meg a 

tájtervezés fogalmát és adtuk meg tárgykörét. 

Igyekeztünk a földrajzi tájszemlélet fontosságát a természetes tájak rendszerének bemutatásával is 

kidomborítani. Megismertük a tájak hierarchikus rendszerét és azt az utat, amely elvezetett a jelenlegi 

tájbeosztás kialakulásához. A tájbeosztás rendszerét ismertetve megadtuk azt a tudományos keretet, amelyben a 

tájtervező feladatát elhelyezheti. 

Röviden ismertettük a tervezéshez kapcsolódó jogszabályokat, a nemzetközi és hazai természet-, környezet- és 

tájvédelmi szabályozás történeti bemutatásával. Külön fejezetben ismertettük a földhasználat tervezésével 

kapcsolatos ismereteket. 

Talán a legfontosabb kérdés a tájtervezéssel kapcsolatban a természet- és tájvédelem szempontjainak 

érvényesítése. Megvizsgáltuk, hogyan lehet a tájvédelem szempontjait a tervezés során figyelembe venni. 

Röviden szóltunk a tájba illesztésről is. 

Bemutattuk a táj- és környezettervezés történetét is, természetesen nem tudunk minden részletről számot adni. A 

történeti áttekintés nagy tanulságokkal szolgál – általában is és a konkrét esetben is. Foglalkoztunk a 

hagyományőrzés jelentőségével – mit kell, mit szabad és mit nem szabad megőrizni a tájban. 

Fenntartható fejlődés – mit is jelent ez a tájtervezőnek?  Megállapítottuk, hogy a legfontosabb a természetesség 

megőrzése, illetve a természetességhez vezető út elindítása. A fenntarthatóság a természeti tőke, a természeti 

erőforrások és az ökoszisztémák megőrzését jelenti. Az ökoszisztéma szolgáltatásokat pedig fenntartható módon 

kell igénybe venni.            

A tájtervezés szempontjából döntő jelentőségű az ökológiai stabilitás kérdése, más szóval arra kell törekedni, 

hogy a tájba illesztendő új elemek mellett maximális módon biztosítsuk az ökoszisztéma természetes 

működését. Ennek kapcsán bemutattuk az ökológiai hálózatok és folyosók jelentőségét, beszéltünk az európai és 

a magyarországi ökológiai hálózatról. 

A tervező munkájához az Országos Területfejlesztési Koncepció ad vezérfonalat. A koncepció kijelöli az ország 

területfejlesztési politikájának célkitűzéseit, elveit és prioritás-rendszerét és egyebek között megadja a 

középtávú fejlesztési célokat is. 

Elemeztük a védendő tájértékek kérdését, ezáltal egy kissé ismét a természetvédelemhez kanyarodtunk vissza. 

Bemutattunk néhány példát, valamint a TÉKA rendszert. A tárgyalást az Európai Tájegyezmény bemutatása 

zárja. 

Reméljük, hogy a jegyzet jó alapot nyújt ahhoz, hogy a tájtervezésben elmélyülni kívánó hallgatók a jegyzet 

alapján a legfontosabb alapismereteket megszerezzék – ismét hangsúlyozzuk, hogy a geográfus szemszögéből. 
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Ezen ismeretek alapján pedig az általuk kiválasztott irány felé elindulva a gyakorlatban eredményesen 

működjenek. 
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