
 

Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Tájrendezés és tájvédelem 1. 

A földmérés, térképezés, tájrendezés és 
birtokrendezés kronológiája, a tájrendezést és 

a birtokrendezést elősegítő térképek 
rendszerezése 

Dr. Dömsödi, János 



   

   
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Tájrendezés és tájvédelem 1.: A földmérés, térképezés, 
tájrendezés és birtokrendezés kronológiája, a tájrendezést és a 
birtokrendezést elősegítő térképek rendszerezése 
Dr. Dömsödi, János 
Lektor: Dr. Szalai, Tamás 

Ez a modul a TÁMOP - 4.1.2-08/1/A-2009-0027 „Tananyagfejlesztéssel a GEO-ért” projekt keretében készült. 

A projektet az Európai Unió és a Magyar Állam 44 706 488 Ft összegben támogatta. 

v 1.0 

Publication date 2010 
Szerzői jog © 2010 Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar 

Kivonat 

A tájrendezés-birtokrendezés kapcsolatában alapozó ismeretek: térképezéseken, „kataszterizáláson” alapuló 

területrendezések. 

Jelen szellemi terméket a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény védi. Egészének vagy részeinek másolása, felhasználás kizárólag a 

szerző írásos engedélyével lehetséges. 



   

 iii  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Tartalom 

1. A földmérés, térképezés, tájrendezés és birtokrendezés kronológiája, a tájrendezést és a birtokrendezést 

elősegítő térképek rendszerezése  ........................................................................................................  1 
1. 1.1 Bevezetés  ........................................................................................................................  1 
2. 1.2 A tájrendezés, birtokrendezés klasszikus, kapcsolódó térképrendszerei  .........................  1 
3. 1.3 A tájrendezést, birtokrendezést elősegítő talajtérképek rendszerezése  ...........................  3 

3.1. 1.3.1 Országos rendszerű áttekintő talajtérképek  .....................................................  4 
3.2. 1.3.2 Országos rendszerű, szelvényezésű talajismereti térképek  ..............................  4 
3.3. 1.3.3 Országos rendszerű földminősítési és üzemi talajtérképek  ............................  10 

4. 1.4 A birtokviszonyok és a birtokrendezés meghatározó, kapcsolódó szerepe a különböző célú 

területrendezésekben  ...............................................................................................................  13 
4.1. 1.4.1 Az európai birtokrendezés, területrendezés kezdete, fejlődése; kataszterek  ..  13 
4.2. 1.4.2 A hazai birtokrendezések szerepe a különböző területrendezésekben  ...........  14 

5. 1.5 Összefoglalás  ................................................................................................................  15 





   

 1  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

1. fejezet - A földmérés, térképezés, 
tájrendezés és birtokrendezés 
kronológiája, a tájrendezést és a 
birtokrendezést elősegítő térképek 
rendszerezése 

1. 1.1 Bevezetés 

A fejezet első részében a földmérés, térképezés, tájrendezés és a birtokrendezés közös kronológiáját; ezen 

keresztül a tájrendezés és a birtokrendezés fejlődését elősegítő térképrendszereket tekinthetjük át. A fejezet 

második része a birtokviszonyok és a birtokrendezés meghatározó szerepét tárgyalja; a különböző célú 

területrendezésekben, így a tájrendezésekben is. 

Ebből a fejezetből megismerheti: 

• A tájrendezés, birtokrendezés kapcsolódó, klasszikus (katonai, kataszteri) térképrendszereit. 

• Az országos rendszerű és szelvényezésű (a mezőgazdasági rendeltetésű területek táj- és birtokrendezéséhez 

szükséges) talajtérképeket. 

• Az európai birtokrendezés, területrendezés kezdetét, fejlődését, ezzel összefüggésben a kataszterek 

szükségszerű létrejöttét. 

• A hazai birtokrendezések szerepét a különböző célú területrendezésekben. 

A fejezet elsajátítása után képes lesz: 

• A tájkutatáshoz, a táji adottságok feltárásához szükséges „klasszikus” katonai térképek felhasználására. 

• A földhasználat, tájhasználat tervezéséhez szükséges különböző talajtérképek alkalmazására. 

2. 1.2 A tájrendezés, birtokrendezés klasszikus, 
kapcsolódó térképrendszerei 

A térképek készítését mindig három fő szempont: a hadászat, a közigazgatás – adózás és tájrendezés – 

területfejlesztés motiválta. 

Az elvárt, a magasabb életszínvonal elérésének egyetlen módja a termelés, a termesztés fokozása. A termések 

mennyiségi növelése évszázadokon keresztül csak a művelésbe vonható területek növelésével következhetett be. 

A szántók, legelők kialakításához az erdőket irtani kellett, a vizenyős területeket, lápokat, mocsarakat, tavakat ki 

kellett szárítani, le kellett csapolni. A folyók szabályozásához, a vízelvezetéshez, ill. öntözőrendszerek 

kialakításához a magassági adatokat tartalmazó helyszínrajzokra, térképekre volt szükség. De térképek kellettek 

az utak, vasutak építéséhez, települések fejlesztéséhez, bányák létesítéséhez is. Mindezekkel a tájat is 

alakították, mai szóhasználattal: tájrendezési elveket is érvényesítettek (Csemez, 1996). A lecsapolási, öntözési, 

folyószabályozási, telkesítési, birtokrendezési, homokmegkötő fásítási, talajvédelmi, meliorációs, árvédelmi stb. 

terveket, térképeket – ha azokat a készítésük idején másként hívták is – egyértelműen a táj rendezésére irányuló 

terveknek kell (utólagosan is) tekinteni. 

A legújabb térképekre a jelenlegi területi, táji adottságok megismerésére, a régi térképekre a tájvizsgálat, a 

visszamenőleges állapot vizsgálatának elvégzésére van szüksége a tájtervezőnek. A régi térképek segítségével 

lehet az egyes térségek, régiók alakulásának történetét feltárni, az ökológiailag téves cselekedetekre rámutatni, 

az egyedi tájértékek keletkezését érvényesíteni. A hazai régi térképek a tájrendezési tervek, környezeti 
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hatástanulmányok, településfejlesztési koncepciók elkészítéséhez (az ok-okozati összefüggések feltárásához) 

nélkülözhetetlenek. 

Birtok-, telepítési- és úrbéri térképek. A földbirtokosok a tulajdonuk áttekintéséhez (működtetéséhez, 

irányításához, fejlesztéséhez), az adásvételi szerződésekhez, a vízrendezési, lecsapolási, telekosztási 

elképzeléseikhez, a kastélyok környezetének rendezéséhez felméréseket végeztettek, birtoktérképeket 

készítettek. 

Az első (1766-1785), a második (1806-1869) és a harmadik (1872-1884) katonai felmérés térképei. Az első 

katonai felmérés fekete-fehér másolatai a Hadtörténeti Térképtárban megtalálhatók. A tájvizsgálati munkákhoz 

általános jellegű tájékoztatást adnak (963 db, 64×42 cm méretű, 1:28 000 ma-ú térképszelvény). A második 

felmérés 1:144 000 ma-ú térképszelvényei már egységes jelkulccsal és domborzatábrázolással (csíkozással) 

készültek. A harmadik felmérés 1:25 000 ma-ú szelvényei az Osztrák-Magyar Monarchiát egyetlen területi 

egységként kezelve az egész ország területét lefedik, és betekintésükkel két évszázadra visszanyúlóan 

követhetjük a hazai tájak változását. Ezért valamennyi helyi és regionális szintű tájrendezési tanulmányhoz jól 

hasznosíthatóak (Csemez, 1996). 

Kataszteri térképek. Az ideiglenes, majd állandó kataszter (1859) a földadó kivetését, ill. bevezetését szolgálta. 

A kiegyezés után felgyorsult a kataszteri felmérés. A nagytömegű szelvények használata nehézkesebb, inkább a 

kisebb, lokális rendezési munkánál az egykori birtoktestek, birtokstruktúrák, birtokszerkezetek, művelési ágak 

és arányok stb. megismerésére célszerű ezeket használni. 

Mikovínyi Sámuel térképezési, tájrendezési tevékenysége. Korát többszörösen megelőzve alkotott maradandót 

(1700-1750) a természettudományok és a technika történetében. Ő vetette fel elsőként és szorgalmazta a 

topográfiai térképek szükségességét. Szinte forradalmasította, hosszú időre befolyásolta a magyar térképészetet. 

Mikovínyi térképei tájrendezési szempontból áttekintést adnak egy-egy vármegye településhálózatáról, 

útviszonyairól és a területhasználati módjairól. Mikovínyi mintegy 300 térképén rögzített adatokból 

megismerhetővé válik a törököktől felszabadult ország helytörténeti, vízrajzi, bányászati, közigazgatási, 

földhasználati arculata. 

Polihisztori tevékenysége alapján vízszabályozó mérnökként, a selmeci bányászati akadémia alapítójaként és 

tanáraként, kartográfusként, birtokfelmérő és –rendező mérnökként ismerjük. Festetics Kristóf (a Georgikont 

alapító György gróf nagyapja) felkérésére érkezett Keszthelyre és a Tolna, Somogy megyei birtokok, mocsaras, 

vizenyős folyóvölgyek felmérését végezte, rendezési koncepcióit készítette el. Az Eszterházyak, a Festeticsek, a 

Grassalkovich-ok birtokaikat már a nyugati államokhoz hasonló korszerű elvek szerint művelték: mocsarak, 

vizenyős területek lecsapolása, üzemi utak építése stb., mindezt birtokrendezési feladatokkal együtt végezték, 

amelyhez mérnököt alkalmaztak. Tájrendezési szempontból egyik jelentős tevékenysége a tatai Nagy-tó és a 

Cseke-tó szabályozása, a környező mocsarak lecsapolása, amely egyértelműen a termesztő területek növelését is 

szolgálta. Mikovínyi foglalkozott a Kis-Balaton, a Hanság, a Dráva, a Fertő-tó, a Duna, a Tisza, a Fekete és 

Sebes-Körös, a Vág rendezésével is. 

A munkáiban mindig a jövőre vonatkozó előnyösebb feltételek megteremtésének lehetőségeit kívánta 

bemutatni. Ezek „a szántóterületek növelése, felújítása; a vizek lecsapolása, elvezetése; a száraz vidékek 

öntözése; az árvizek elhárítása; úthálózat fejlesztése; birtoktagok rendezése.” Két és fél évszázaddal később 

mindezeket (a múlt, a jelen és a jövő bemutatását): a tájvizsgálat – tájértékelés – tájrendezés megnevezés jelöli. 

A térképezés, vízrendezés, tájrendezés összefüggései. Az ország sajátos (több mint egyharmadának vizes) 

állapota miatt, az ember vízzel összefüggő tájhasználati tevékenysége az ókortól napjainkig végigvonul. 

A felmérés, térképezés és a tájrendezés kapcsolatában felmerül a kérdés: érdemes-e a vízrendezéssel is külön 

foglalkozni? A válasz egyértelmű igen, mivel „víz nélkül nincs élet”, „a víz a táj vére” stb. A víz és az ember 

környezete kapcsolatában négy szakasz különíthető el (Csemez, 1996): 

• az ártéri gazdálkodás, 

• a mederszabályozásokkal elérhető ármentesítéses földhasználatok, 

• a duzzasztással, csatornázással, 

• a víz visszatartásával, tározásával történő különböző célú hasznosítások. 
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A XVI-XVII. században megkezdett módszeres – később felmérésen, térképezésen alapuló – 

mederszabályozási, gátépítési munkák a XIX. század végére (világszerte) teljes mértékben megváltoztatták a 

tájszerkezetet, a tájháztartást, a tájképet. Hazánkban – a medence jellegéből adódóan – a vízrendezés rendkívüli 

módon elterjedt. A folyószabályozások a közvetlen vízfolyásmenti területeknél lényegesen nagyobb térségek 

arculatát (földhasználatát, tájhasználatát) változtatták meg. A Tisza szabályozásával a Rétköz, a Bodrogköz, a 

Hortobágy „vízivilága” szűnt meg, a Hortobágy-Berettyó főcsatorna megépítésével a Nagysárrét, a Sebes-Körös 

csatornázásával a Kissárrét száradt ki. Az Ecsedi-láp is hasonló sorsra jutott: a XVIII. század végén még 

összefüggően nagy vízfelület a XIX. század közepére mocsárrá vált (leálltak, megszűntek a lápképződések, ill. a 

folyamatos vízutánpótlódások). A hajdani vizes tájképi állapotra ma már csak a különböző sűrűségű 

belvízlevezető csatornahálózatok rendszere utal. 

Az évszázadokig tartó vízrendezési, lecsapolási munkálatokból eredően a szerves (tőzeges) talajok, vizes helyek 

átalakulása, megsemmisülése Magyarországon páratlan intenzitású. Az ország egykori 14 nagykiterjedésű 

(medencejellegű) lápos, vizes élőhelyes területéből öt régióban a területek teljesen, öt régióban a területek fele-, 

vagy háromnegyed részben megsemmisültek (Dömsödi, 1988). A hazai és nemzetközi természetvédelmi 

szervezetek egyaránt sajnálatosnak tartják, hogy – a megsemmisülés nyomán – a geográfiailag híres magyar 

Alföldnek teljesen eltűntek a lápvidéki, táji karakterei. Ezek az átalakulási, megsemmisülési folyamatok (is) 

indokolták az un. természetvédelmi földhasználatot (Dömsödi, 2006), ill. a természetvédelem nagy arányú 

területi elterjedését (Natura 2000). 

3. 1.3 A tájrendezést, birtokrendezést elősegítő 
talajtérképek rendszerezése 

A talajtérképezés céljai és módszerei. A talajtérképezés szorosan összefügg a talajtan tudományos fejlődésével, 

vagyis a talajféleségek elterjedésének, megismerésének is legfőbb módszerét és mindezek alapján a 

földhasználatnak, tájhasználatnak: következésképpen a tájrendezésnek, birtokrendezésnek is alapját képezi. 

Mindenkor az volt a térképek készítőinek törekvése, hogy a feldolgozott terület talajtakarójáról hű képet adjanak 

és, hogy ez a kép mind tudományos, mind gyakorlati szempontból megfelelő legyen (Stefanovits, 1975). 

A magyar talajtérképezés mintegy 150 éves múltra tekint vissza, és mi mondhattuk el első ízben, hogy az egész 

ország területének talajviszonyait részletesen feltártuk, feltérképeztük. 

Az első talajtérképünk 1858-ból származik, amelyet Szabó József készített Békés és Csongrád megye területéről 

és a következőket írja: „... a talaj, s általában a földnemek természettudományi ismertetése, egy okszerű s 

kellőleg mívelt gazdának, elsőrendű szükségeihez tartozik. Egy ilyen megismertetés által jő tisztába az iránt, 

hogy milyen természetű földet mível, mik a hiányai bizonyos tekintetben, mivel javíthatná, s honnan vehetné a 

javító szert. Egy ilyen megismertetés által lehet megtudni a termőképesség maximumát, a talaj gazdagságát 

bizonyos finom alkatrészekben, s azon időszakot, melyben ezek a földnek ilyen vagy amolyan használata által 

kimerülnének. Mind megannyi irányadó útmutatások, melyekre az, ki a tapogatódzási rendszertől lassanként 

megválni és végre búcsút venni akar, okvetlen rászorul.” (Cit. Stefanovits, 1975.). 

A talajtérkép két alaptevékenység eredménye: meglevő kartográfiai (alaptérkép) adatokból és a felvételezés 

adataiból áll. A talajtérképek előállítása tehát részben „felmérési” (amely alatt a terepi munkával feltárt 

talajszelvények adatait értjük), részben „alkalmazott, tervezett” (meglevő sík- és domborzatrajzi) alapadatokból 

származnak. (Mivel a talajtérképezés rendszerint a korábban készített talajtérképek adatait is felhasználja, a 

talajadatok egy része is lehet alkalmazott, ill. meglevő alapadat.) 

A kartográfiai (alaptérkép) anyagokat az állami földmérés, térképezés szolgáltatja. Ezek alkalmazása – tartalma, 

méretaránya – szorosan összefügg a talajtérképezés céljaival és módszereivel. A talajtérképezés céljára 

felhasználható alaptérképeket két fő csoportra oszthatjuk. 

A kataszteri, ill. földmérési nagyméretarányú alaptérképek másolatain térképezzük a közhiteles talaj-, ill. 

földminőség adatokat. 

A topográfiai közepes vagy kis méretarányú térképek másolatait használjuk a különböző tudományos, termelési, 

fejlesztési célú talajtérképek elkészítéséhez. 
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A térképezendő terület, ill. a térképező munka kiterjedésétől, módszereitől függően: országos rendszerű 

(szelvényezésű) és regionális rendszerű (községre, megyére, ill. talajföldrajzi tájra kiterjedő) talajtérképezéseket 

különböztethetünk meg. 

A talajtérképek rendszerezése. Hazánkban a talajtérképezés különböző célkitűzéseivel és méretarányaival 

összefüggésben: országos rendszerű áttekintő talajtérképek, országos rendszerű átnézeti talajismereti térképek, 

üzemi talajtérképek, és földminősítési (kataszteri) talajtérképek készültek (Dömsödi, 2006). 

3.1. 1.3.1 Országos rendszerű áttekintő talajtérképek 

A kis méretarányú talajtérképek alkalmasak arra, hogy a talajjal kapcsolatos egy-egy kérdéskörben, pl. 

genetikai, vízháztartási viszonyok, kémhatás, talajjavítás, talajvédelem stb., az egész ország, vagy országrész 

területét összefüggően vizsgálhassuk. Ezeket a térképeket átfogó kutatási, tervezési, fejlesztési – tájrendezési – 

feladatokhoz alkalmazzuk. Az ide sorolható fontosabb talajtérképek a következők. 

Országos mezőgazdasági talajtérkép M=1:200 000. Az ország talajföldrajzi tájait, és talajait, a fizikai 

talajféleségeket és a talajok kémiai tulajdonságait tartalmazza. (Szerk.: Stefanovits, Mattyosovszky és Görög, 

1949) 

Magyarország genetikus talajtérképe M=1:200 000. A talajtípusokat, azok kötöttségi viszonyait, mésztartalmát 

és a talajképző kőzeteket ismerteti. (Szerk.: Stefanovits, Szücs, 1961) 

A talajpusztulás elterjedése Magyarországon M=1:500 000. A különböző mértékben eróziós és deflációs 

területeket, valamint a talajképző kőzeteket ábrázolja. (Szerk.: Duck, Stefanovits, 1962) 

Az MTA Talajtani és Agrokémiai Kutató Intézetének kézi festésű talajtérképei M=1: 500 000. Ide soroljuk a 

hazai talajok vízgazdálkodásával; kémhatásviszonyaival és mészállapotával; fizikai talajféleségeivel; szerves 

anyag készletével stb. kapcsolatos áttekintő falitérképeket (Szerk.: Szabolcs, Várallyay, Szűcs és munkatársaik, 

1962-1990) 

3.2. 1.3.2 Országos rendszerű, szelvényezésű talajismereti 
térképek 

A közepes (és kis-) méretarányú talajtérképek egyrészt a komplex talajadottságokat ismertetik, másrészt a teljes 

síkrajzot vagy domborzatrajzot is feltüntetik. Ez a leghasználatosabb térképcsoport, mert elméleti (kutatási, 

tervezési, fejlesztési) és gyakorlati (agronómiai) célokra egyaránt alkalmas. Rendszerint országos rendszerű 

szelvényhálózat alapján, egységes méretű, vagy községhatáros térképlapokra tagolódnak. 

Kreybig-féle átnézeti talajismereti térképek M=1:25 000. A térképlapok nagyobb részét (1932-től) a Földtani 

Intézet készítette. A térképezés a háború után az MTA Talajtani és Agrokémiai Kutató Intézetében 1951-ben 

fejeződött be. Ez volt az első, a gyakorlat számára máig is legtöbbet nyújtó (sokféle célra használható) országos 

talajtérképünk, amelyhez nyomtatásban kiadott magyarázó füzetek és laboratóriumi vizsgálati jegyzőkönyvek 

tartoznak. Hátránya, hogy a térképezés befejezése óta a síkrajza igen sokat változott (elavult), ez azonban 

talajtani szempontból nem csökkenti a használati értékét. A térképlapok országos számozását, 

szelvénybeosztását a 1. ábra szemlélteti. 
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1. ábra. A Kreybig-féle talajismereti térképek szelvénybeosztása és számozása. 

A térképlapok tartalmazzák: 

• a fizikai talajféleségeket: köves, kavicsos, homok, homokos vályog, vályog, agyag, nehéz agyag, tőzeg, kotu, 

• a gyakorlati talajféleségeket: futóhomok, humuszos homok, öntés, erősen savanyú és mérsékelten savanyú 

erdőtalajok, réti és szikes réti talajok, közepes és mély humuszrétegű mezőségi talajok, mésztelen, meszes 

(szódás) és átmeneti szikes talajok, tőzeges és kotus talajok, 

• a talajok kémhatását: erősen és gyengén savanyú (telítetlen), semleges, gyengén lúgos, erősen lúgos, erősen, 

gyengén és közepesen meszes, 

• a talajok sekély termőrétegűségét és az időszakosan vízállásos területeket, 

• a talajok humusztartalmát, a humuszos réteg vastagságát, a foszfor és káliumtartalmát, 

• a szelvényfeltárásokat: a kis (0-60 cm mély), a középmély (0-150 cm) és a mély (150 cm-nél mélyebb) 

szelvények helyét, számát. 

A Kreybig-féle talajismereti térkép 5165/4. számú szelvényének egy részletét (a Berettyó mentén fekvő 

földeket) a 2. ábra szemlélteti. 

Az 1951-ben elkészült (talajismerettani) térkép világméretekben is különlegesség volt. A szemre is tetszetős, 

színes térképlapok mindegyikéhez kétnyelvű (magyar és német) magyarázó füzet tartozik, amelynek első fele a 

jellemző talajszelvények leírását, a második fele valamennyi vizsgálati helyre a helyszíni talajfelvételezés és a 

laboratóriumi vizsgálatok adatait tartalmazza. Elsősorban a talajok kémiai jellegének, fizikai féleségének, a 

vízgazdálkodásnak és a tápanyag-ellátottságnak a minősítésével, minőségi fokozatokat fogalmaz meg a 

szántóföldi és a rét-legelő hasznosítás tekintetében (Kreybig, 1952). A földhasználati kategóriák számára 

alkalmas területek a talajismereti térképeken jól elhatárolódnak. Az alföldi lapokon határozottan elkülönülnek 

pl. egymástól a szántóföldi művelésre alkalmas, kevésbé vagy feltételesen alkalmas, ill. alkalmatlan (javítható, 

nem javítható) talajok. 

Kreybig L. felismerte a termőhely ökológiai értéke, az alkalmazott agrotechnika és a termelés gazdaságossága 

közötti összefüggést: „A talajok termelési értékét a különböző igényű növények termései és az elérhető 

legnagyobb terméshez szükséges befektetés nagysága (pénzértéke) szabja meg.” (Kreybig, 1937). A 

talajismereti térképek megbízhatóságára jellemző, hogy az MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézetében 

digitalizálták ezeket a térképeket, és kialakították a „Digitális Kreybig Talajinformációs Rendszert”. 
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Géczy-féle községhatáros átnézeti talajismereti térképek M= 1:25 000. A térképeket az FM irányításával az 

ötvenes években készítették, topográfiai térképről átvett községhatáros síkrajz (szelvényezés) alapján. Az 

ábrázolás és szelvényezés eltér a Kreybig-féle térképekétől, de a talajtani tartalom hasonló, ill. néhány – a 

termesztéssel összefüggő – talajadottságot részletesebben ismertet: 

• a mélyebb szintekre, rétegekre vonatkozó vízháztartási, vízgazdálkodási tudnivalókról a térképlap szegélyén 

feltüntetett szelvényrajzok tájékoztatnak, 

 
2. ábra. A Kreybig-féle talajismereti térkép 5165/4. számú szelvényrészletének szemléltetése. 

1= túlnyomóan semleges vagy gyengén lúgos kémhatású, mésszel telített talajok, 2= túlnyomóan savanyú, 

mésszel telítetlen feltalajú, de az altalajban már a felszínhez közel szénsavas meszet tartalmazó talajok, 3= 

túlnyomóan savanyúbb, telítetlen talajok, melyek altalaja a felszín közelében nem tartalmaz szénsavas meszet, 

4= szántóföldi művelésre alkalmas szikes talajok (termőréteg-vastagság > 50 cm), 5= szántóföldi művelésre 

kevésbé vagy feltételesen alkalmas szikes talajok (termőréteg-vastagság: 30-50 cm), szántóföldi művelésre 

alkalmatlan, meszezéssel nem javítható szikes talajok, 6= időszakosan vízállásos, vízjárta terület, A= jó víztartó- 

és vízvezető-képességű, a vizet erősen tartó talajok. B= közepes vízvezető-képességű, a vizet erősebben tartó 

talajok; C= gyenge vízvezető-képességű, a vizet erősen tartó talajok. A számozott kettős körök a talajfoltokra 

legjellemzőbb, a kisebb körök az egyéb szelvényeket, a négyzetek a talajfúrásokat jelölik. A téglalapokba foglalt 

törtek számlálója a humusz-, a foszforsav- és a K2O-tartalom kategóriáit, a nevező pedig a humuszos réteg 

vastagságát (cm) és a talajvíz mélységét (m) ismerteti. A római számok a talaj típusára vonatkoznak. 

• a sekély termőrétegű területekről az is megállapítható, hogy mi okozza a sekély termőrétegűséget, és a káros 

rétegek milyen mélységben helyezkednek el, 

• a humuszos réteget bővebben ismerteti, 

• feltűnteti, ismerteti a térképezés során feltárt valamennyi talajszelvényt, talajtípust. 

A Géczy-féle talajtérképezés célja a növénytermesztésre való alkalmasság minősítése volt, a talajadottságok (a 

kémhatás, a talajszerkezet, a termőréteg-vastagság, a humuszos réteg vastagsága, a talaj sótartalma, kötöttsége, 
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vízgazdálkodási típusa), részben pedig a földrajzi fekvés és az éghajlat alapján. A felmérésben háromféle módon 

minősítettek: 

• növényenként I., II., III. rendű (azon belül is a vagy b fokozatú) termőhelyi kategóriákat különböztettek meg 

(3. ábra), 

• másrészt növénycsoportokkal fejezték ki a földterület alkalmasságát: aszerint, hogy hány növénynek biztosít 

I., II. vagy III. rendű termőhelyet, ill. még hány növény termeszthető ott sikeresen, 21 osztályt alakítottak ki, 

• emellett még (Kreybig nyomán) talajhasznosítási osztályokat is meghatároztak. 

Géczy rendszerében a termőhely minőségét egy vezető növény (egy gabonaféle) és két kísérő termény (kapás és 

pillangós takarmánynövény) jellemzi. A 3. ábrán a Bicske környéki humuszos homoktalaj minőségét a rozs, a 

kukorica és a somkóró (11. sz. talajszelvény), a réti talajét pedig a búza, a cukorrépa és lucerna (kevésbé 

karakterisztikusan a vörös here, 7. sz. szelvény) termeszthetőségével fejezi ki. A figyelembe vett 

terméseredmény mérőszáma az alaphozam (akkoriban átlagosnak vehető agrotechnika alkalmazásával, 

tápanyagbevitel nélkül számított terméshozam gabonaegységben). 

A talajhasznosítási osztályok (a különböző művelési ágakra való alkalmasság) jellemzése a Géczy-féle 

felmérésben a következőképpen történt: az A kategóriájú földek szántónak, a haszonnövények széles skálájának 

termesztésére alkalmasak, míg a B és a C jelűek megfelelősége korlátozottabb, rét vagy legelő földhasználat 

javasolható. A további felosztás (a, b és c) ezt az osztályozást egyéb kedvező vagy kedvezőtlen adottságok 

szerint árnyalja. A természeti tényezők értékelésén kívül Géczy G. hangsúlyozza a közgazdasági tényezők 

fontosságát is (Cit.: Lóczy, 2002). 

A projekt végső célja a mezőgazdaság természeti körzeteinek meghatározása volt. Domborzati, éghajlati 

(elsősorban vízellátottsági) tényezők, valamint a talajhasznosítási osztályok összesítésével 40 körzetet határoltak 

el. A Géczy-féle talajtérképeket kutató intézetek (FVM Agrárgazdasági K. I.; MTA Talajtani és Agrokémiai K. 

I.), megyei földhivatalok, talajvédelmi szolgálatok térképtárából lehet (másolatként) beszerezni. 
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3. ábra. A Géczy-féle községhatáros talajtérkép részlete (Bicske környéke, Fejér megye) néhány jellemző 

talajszelvénnyel. 

Tájtermesztési térképek M= 1:75 000. Kreybig az 1:25 000 ma. talajismereti térképek tartalmi összevonásával, 

kicsinyítésével további un. tájtermesztési térképeket is készített. A szelvényezések (a 25 000-es, 75 000-es 

lapok) kapcsolatát a 1. ábra mutatja. Ez a térképezés segítette leginkább Kreybig munkáját, eredményeit a hazai 

talajföldrajzi tájak elkülönítésében. A nyomtatásban is megjelent térképlapok a következő gyakorlati 

földhasználati, tájhasználati talajkategóriákat ismertetik: 

• savanyú humuszszegény homoktalajok, 

• savanyú humuszos homoktalajok, 

• meszes humuszszegény homoktalajok, 
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• meszes humuszos homoktalajok, 

• kitűnő vályogtalajok, 

• felszínen savanyú vályog- és agyagtalajok, 

• erősen kötött, savanyú, mészigényes agyag- és vályogtalajok, 

• sekély termőrétegű talajok, 

• tőzeg- és kotutalajok, 

• mezőgazdasági termelésre alkalmatlan szikes talajok, 

• mezőgazdasági termelésre feltételesen alkalmas szikes talajok, 

• mezőgazdasági termelésre alkalmas szikes talajok, 

• erdők, tavak, nádasok, vízfolyások, 

• tájhatárok. 

A felsorolt kategóriák fontosságát, időtállóságát bizonyítja, hogy a második ezredforduló után bekövetkező 

földhasználati, tájhasználati reform: a mintegy másfél millió ha gyenge szántó más (erdő, gyep) művelési ágra 

történő átalakítása, vizsgálata is a felsorolt kategóriák, ill. szempontok szerint történik. A talajjavítás 

szempontjából ugyancsak a felsorolt kategóriák képezik a főbb talajcsoportokat. 

Agrotopográfiai térképek M= 1:100 000. Az országos és regionális előtervezésekhez 1985-től folyamatosan 

jelentek meg a MÉM-FTH gondozásában. A kartográfiai alapot a 100 000-es topográfiai EOTR térképek (4. 

ábra), a talajtani alapot az MTA Talajtani és Agrokémiai Kutató Intézetében készített „Magyarország termőhelyi 

adottságait meghatározó termőhelyi tényezők” c. kéziratos térkép szolgáltatta. 

 
4. ábra. Az agrotopográfiai térképek szelvénybeosztása és számozása. 

A térképlapok a síkrajz, vízrajz, növényzet és a domborzati viszonyok mellett a talajadatokat vastag kontúrral 

elkülönített talajfoltokba beírt 10 jegyű kódszámrendszerrel ismertetik: 
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• az első és második számjegy: a talaj típusát, altípusát, 

• a harmadik számjegy: a talajképző kőzeteket, 

• a negyedik számjegy: a fizikai talajféleségeket, 

• az ötödik számjegy: az agyagásványok mennyiségi, minőségi viszonyait, 

• a hatodik számjegy: a talaj vízgazdálkodási adottságait, 

• a hetedik számjegy: a talaj kémhatását, mészállapotát, 

• a nyolcadik számjegy: a szerves anyag készletet, 

• a kilencedik számjegy: a termőréteg vastagságát, 

• a tizedik számjegy: a talajértékszámot ismerteti (a természetes termékenységet fejezi ki, a legtermékenyebb 

talaj termékenységének százalékában). 

Az agrotopográfiai térképek a Földmérési és Távérzékelési Intézet Adat- és Térképtárából szerezhetők be. 

3.3. 1.3.3 Országos rendszerű földminősítési és üzemi 
talajtérképek 

A földminősítési, ill. talajértékelési feladatoknak, de a gyakorlati (üzemi) igényeknek is leginkább a nagy 

méretarányú talajtérképek használatosak. 

Kataszteri földértékelési (földminősítési) térképek M=1: 2880, M=1: 2000, M=1: 4000.1 A hozadéki, un. 

aranykoronás rendszerű kataszteri felmérés keretében került sor az ország első, részletes az un. mintatereken 

alapuló talajfelvételezésére. Ezt követően mind a kataszteri térképek, mind a mintaterek rendszere többször is 

felújításra, ill. továbbfejlesztésre kerültek, és a földminősítés mai (közhiteles) állapota is a térképek adataira 

vezethető vissza. 

A kataszteri, ill. földmérési alaptérképek (M=1: 2880, M=1: 2000, M=1: 4000), valamint a kataszteri, 

földmérési térképek alapján készített M=1: 10 000 méretarányú un. külterületi földmérési átnézeti térképek 

másolatain a különböző üzemi létesítmények (szőlők, gyümölcsösök, halastavak, rizstelepek, fásítások stb.) 

tervezéséhez szükséges talajtérképeket készítjük. E térképek üzemi célú használata azért előnyös, mert: a 

műszaki, jogi adatok (földrészlet határ, hrsz, művelési ág, földminőség) és a célirányos kiegészítéssel 

térképezett talajtani adatok a tervezési, fejlesztési munkához együtt szemlélhetők, ill. használhatók. 

Az üzemi tervezések, valamint a mezőgazdasági földhasználat elősegítése érdekében korszerű (genetikus) 

talajfelvételezéssel, 1962-1980 között folyamatosan készültek a községhatáros M=1: 10 000 méretarányú üzemi 

talajtérképek (a külterületi földmérési átnézeti térképek vagy 1:10 000-es topográfiai térképek alapján). Ezek a 

térképek alkalmasak arra is, hogy: a talaj, a földrészlethatár és a művelési ág összefüggéseiben a 

földrendezéshez (a táblásításhoz, ill. az új földrészlet- és művelési ág határ kialakításához) is segítséget 

nyújtsanak. Mindezek alapján az un. községhatáros, M= 1: 10 000 méretarányú üzemi talajtérképek az ország 

mintegy fele részére elkészültek (az OMMI kivitelezésével). 

A gyakorlatban a gazdálkodók, ill. a mezőgazdasági üzemek vezetői az ország fele részén a genetikai üzemi 

talajtérképekkel is találkoznak, melyek 1:10 000-es méretarányban ábrázolják a mezőgazdasági üzemi 

területeket. 

Az üzemi térképek szerkezetileg három részből állnak: a genetikai alaptérképből, a kartogramokból és a 

szöveges magyarázatból. Míg az alaptérkép a változatokig, esetenként pedig a helyi változatokig lemenő 

részletességgel tartalmazza a terület egyes talajféleségeinek elterjedését, a kartogramok egy-egy talaj 

tulajdonságát kiemelve tüntetik fel annak nagyságrendjét, vagy ennek alapján jelölik a termékenység fokozása 

érdekében bevezetendő eljárásokat. A kartogramok száma és tartalma tehát nem mereven kötött, hanem 

                                                           
1 Valamennyi méretarány ma már digitalizált állományú; KÜVET = külterületi vektoros térképek, BEVET = belterületi vektoros térképek, 
ZÁVET = zártkerti vektoros térképek. 
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mindenkor az adott terület (üzem) talajviszonyai szabják meg azt, hogy hány kartogram készül, és hogy ezek 

mit tartalmaznak. 

A kartogramok jellegük szerint lehetnek adatközlő, értékelő és tanácsadó kartogramok. Ha a talajok 

tápanyagtartalmára vonatkozó számadatokat tüntetjük fel térképszerűen, akkor adatközlő kartogramról 

beszélünk. Ha az adatokat a talaj tulajdonságai és a növények igényei alapján választott határértékek szerint 

gyengén, közepesen és jól ellátott talajok csoportjába osztjuk és ezek területi elrendezését ábrázoljuk, akkor 

értékelő kartogramnak nevezzük, ha pedig mindezek alapján azt tüntetjük fel, hogy az egyes területekre milyen 

és mennyi műtrágyát kell kiszórni, akkor tanácsadó vagy javaslatkartogramról van szó. 

Szöveges magyarázó. Feltárja az üzem és környezete természeti viszonyait, utal a gazdasági feltételekre, és 

javaslatot tesz azokra az eljárásokra vonatkozóan, amelyektől a talajok termékenységének növekedése 

remélhető. 

A genetikai üzemi talajtérkép tehát három szerves részből áll, melyek közül egyik sem használható önállóan, 

mert csakis együttes tanulmányozásuk nyújt lehetőséget ahhoz, hogy a talajviszonyokból következő javaslatok a 

földhasználatra megérthetők és helyesen végrehajthatók legyenek. 

Termőhelyismereti térképek. Hasonló célkitűzéssel, vagyis az elérhető termések mennyiségének növelése és 

állandósítása céljával készültek az erdők területére a termőhelyismereti térképek, melyek talajtani vonatkozásait 

Járó Z. dolgozta ki. Alapjaiban ezeket a térképeket is a genetikai szemlélet jellemzi, de a talajviszonyokon kívül 

nagyobb figyelmet szentelnek az éghajlati, domborzati és vízviszonyok hatásainak. 

Talajjavítást megelőző szakvélemények és térképeik. A talajtérképek közé kell sorolnunk azokat a 

szakvéleményeket és tréképeket is, melyek a talajjavítási eljárások végrehajtása előtt készülnek. Mind a savanyú 

talajok meszezésekor, mind pedig a szikes- vagy homok talajok javításakor olyan, a kataszteri, ill. földmérési 

alaptérkép (M=1: 2880, M=1: 2000, M=1: 4000) másolatán területi vázlatok készülnek, amelyeken megjelölik a 

szükséges talajjavító anyag mennyiségét és területi elosztásának módját. Szikes talajok javításakor – 

amennyiben ez altalajterítéssel történik – megjelölik a sárgaföld kitermelésére alkalmas anyagnyerő helyet is. 

Genetikus földminősítési térképek M= 1: 10 000. A korábbi genetikus 10 000-es talajtérképek felhasználásával 

és országos érvényű útmutató alapján, egységes tartalmi, szerkezeti felépítéssel készültek (a földhivatalok és a 

talajvédelmi szolgálatok együttműködésével). A szelvényfeltárások átlagosan 10-15 hektáros területenként 

történtek, az ettől sűrűbb, vagy ritkább vizsgálati helyeket a talajadottságok homogenitása, ill. változékonysága 

szabta meg. Ahol a korábbi genetikus üzemi talajtérkép és a hozzátartozó kartogramok, vizsgálati 

jegyzőkönyvek rendelkezésre álltak, ott csak kb. 30 hektáronként tártak fel ellenőrző szelvényeket. A munka 

ütemezése községenként, községhatáros rendszerben történt. Az EOTR-ben készített talajtérkép (alaptérkép) a 

genetikai típust, altípust, a talajképző kőzetet, és a művelt réteg fizikai talajféleségét az egyes talajfoltokban 

feltüntetett kódszámrendszerrel ismerteti (5. ábra). 
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5. ábra. A genetikus (nagy méretarányú) földminősítési térkép szemléltetése. 1= a talajszelvény helye, sorszáma 

és kódszáma, 2= talajtípus, altípus, változat, 3= talajképző kőzet, 4= fizikai talajféleség. 

Talajpusztulási és talajvédelmi átnézeti, tervezési térképek. Ezek feladata a talajtakaró-pusztulás mértékének és 

formáinak rögzítése abból a célból, hogy az ellenük való védelem, a talajvédelem tervezhető és megvalósítható 

legyen. 

A talajpusztulás kártételének felmérése és térképezése hazánkban rövidebb múltra tekint vissza, mint a 

talajtérképezés. Az 1951-től 1959-ig tartó felvételi munka eredményeként készültek el az 1: 200 000-es és 1: 

500 000-es méretarányú térképlapok, melyeken a víz által okozott talajpusztulásnak két formája került 

ábrázolásra: a vízmosásos és a felületi rétegerózió. Az utóbbi esetében három fokozatot különböztetünk meg a 

lehordás, ill. a visszamaradt talajréteg vastagsága szerint: a gyengén, a közepesen és az erősen erodált talajú 

területeket (Stefanovits, 1975). 

A térképek feltüntetik a szél által okozott talajpusztulás fellépésének, a defláció kártételének a helyét is, anélkül 

azonban, hogy fokozatokat is megjelölnének. 

A genetikai és a talajpusztulási térképeken egyaránt megtaláljuk a talajképző kőzet jelzését is, melynek ismerete 

különösen az erózió esetében fontos, hogy a talajvédelem megfelelő eljárásai ezekhez igazodjanak. 

Az áttekintő térképek közül nyomtatásban a félmilliós méretarányú jelent meg 1962-ben Stefanovtis P. és Duck 

T. szerkesztésében). Részletesebb M=1: 25 000-es méretarányú topográfiai alapon készülnek a talajvédelmi 

iránytervek felvételezései, amelyek feladata az egyes vízgyűjtőkön belül a talajvédelmi teendők felmérése, 
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megszervezése és várható hatásainak körvonalazása. Az irányelvek abban a sorrendben készülnek, amelyeket az 

országos térkép alapján a lepusztult területek nagysága és a lepusztulás mértéke számításbavételével állapítanak 

meg. 

A talajvédelmi kiviteli tervek az irányelvek alapján készülnek az egyes üzemek vagy községek területére, 

amelyek alapja és méretaránya a raszteres, 10 000-es topográfiai térkép. 

Hangsúlyozni kell azonban, hogy ezek a térképek, amelyek a talajpusztulást tüntetik fel, önállóan nem 

használhatók, hanem csak a genetikai talajtérképpel együttesen. Egy-egy adott területről teljes képet a genetikai 

térkép alapján sem alkothatunk akkor, ha a talajpusztulás kártételét és talajromboló hatását nem vesszük 

figyelembe. A két térkép különválasztása inkább technikai okokból történik, mert túl sok tényezőt nem lehet egy 

térképen ábrázolni anélkül, hogy az áttekinthetőséget ne veszélyeztetnék. 

A részletes felvételek esetén azonban olyan térképek szerkesztése a helyénvaló, amelyek a talajosztályozást az 

eróziós változatokig megvalósítják, és így egyesítik magukban a sekélyföldtani, a genetikai és az eróziós 

térképek tartalmát. 

A talajtérképezés hazánkban jelentős múltra tekint vissza, és fejlődése során kiváló eredményeket ért el. Ezek 

segítségével történhet a mezőgazdasági földhasználat, tájhasználat tervezése, fejlesztése, a talajjavítási, a 

trágyázási, az öntözési és a talajvédelmi feladatok meghatározása, kijelölése. Azonban korántsem mondhatjuk, 

hogy a talajtérképezési munkák befejeződtek, mert minden magasabb szintű fejlesztés részletes, tudományosan 

megalapozott ismereteket igényel, és ezek közé tartozik a részletes talajtérképek, céltérképek és kartogramok 

elkészítése is. 

4. 1.4 A birtokviszonyok és a birtokrendezés 
meghatározó, kapcsolódó szerepe a különböző célú 
területrendezésekben 

A birtokviszonyok alakulása – a társadalmi, gazdasági fejlődéssel összefüggésben – és a birtokrendezések 

kronológiája Európa legtöbb országában, így Magyarországon is jól mutatják a különböző célú 

területrendezések, területfejlesztések eredetét. Valamennyi művelet: tájrendezés, vízrendezés, telkesítés, 

rekultiváció, melioráció, álló kultúrák telepítése stb., a műszaki, jogi alapok (alapadatok) és a 

területhasznosítások vonatkozásában rokon vonásokat mutat a birtokrendezéssel (mert a „birtok” fogalmában a 

műszaki, jogi kötöttségek, adatrendszerek minden rendezési tevékenységben szerepelnek). 

4.1. 1.4.1 Az európai birtokrendezés, területrendezés kezdete, 
fejlődése; kataszterek 

A birtokrendezéshez, ill. bármilyen célú területrendezéshez a legkorábbi alapok lerakása: a földek 

„kataszterizálásának” nyomai a 9. században kezdődtek. Az első un. polytichumok (műszaki, jogi terület 

összeírások) a kolostorok birtokairól készített jegyzékek, majd a kései Római Birodalom földadó-katasztere és 

az angol Domesday Book (Utolsó Ítélet könyve, 1806) tekinthetők az első kezdetleges telekkönyveknek, 

amelyek a szétszórtan, több tagban elhelyezkedő birtokok összeírását tartalmazták. A pontos azonosítást 

azonban sem alakilag (térkép), sem tartalmilag (területadatok) nem tették lehetővé. Az összeírás fő adóegységei 

a villák voltak és két fő részegységre tagolódtak: 

• az allodium: szorosan vett uradalmi birtok (az uradalom, monostor kezelésében), 

• a telek: a parasztság által munka- és terményszolgáltatás fejében használt kisebb területegységek. 

Az újkorban (az 1700-as években) Angliában a mezei gazdálkodás megújul: a közösségi földek eltűnnek, a 

kerített földek (mezsgyék) rendszere alakul ki (enclosure = bekerítés). Az enclosure már komplex rendezési 

folyamat: a közösségi földek elkülönítése, szántók tagosítása, a kisebb birtokok összevonása egy birtoktestbe. 

Ez a folyamat É-ról D-i irányba terjedt és Svédországban már törvényekkel is támogatták a földek bekerítését 

(tagosítását). A parasztság számára a birtoklás jogi formájánál sokkal fontosabb volt a földterületek nagysága, 

ennek ellenére Angliában, Poroszországban, Magyarországon és Spanyolországban is a földterület zöme a 

kisebb számú fő- és középbirtokosoké, míg Franciaország inkább paraszti ország volt: nagyobb számú paraszt 

birtokosokkal. A Balkánon, főleg Romániában a birtok az arisztokráciáé. Időközben a tagosítások is csaknem 
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mindenütt megkezdődtek: a szétszórt parcellákban fekvő földeket egyes régiókban már összevonták, azonban ez 

lassan haladt, mert túl sok érdekelt szólt ellene, és már a tagosított földeket az örökség, oszthatóság újból 

széttagolta. Németországban, Svájcban olyan erőteljes volt a széttagolódás, hogy csak részleges tagosításokat 

sikerült megvalósítani annak ellenére, hogy a kormány pénzbeli támogatással igyekezett azt elősegíteni. Kelet-

Európában a földreformhoz tartozónak tekintették a tagosításokat. Lengyelországban, Romániában, 

Oroszországban alig történt előbbre lépés a birtokrendezésben. 

Magyarországon is az egyházi és főúri birtokok első felmérései képezték a hazai kataszterizálás kezdeti lépéseit 

(és a birtok-, ill. területrendezés legkorábbi próbálkozásait). A teljes körű magyar kataszteri felmérés 

módszertani alapjának a 18. század első felében alkotó trieszti matematikus, Marinoni Jakab által kidolgozott 

rendszert tekinthetjük. E rendszer mérési, számítási, térképezési előírásait vették át az osztrákok, majd 1806-ban 

megkezdődött az „Ideiglenes”, 1817-ben pedig az „Állandó” kataszter létesítése. Magyarországon az 1849. évi 

császári pátens rendelte el az Állami Kataszter létesítését, amely csak 1867-ben került hazai irányítás alá, és 

fokozatosan kiépült hivatali szervezete is. Ezt követően alapját képezte az ország, a települések bel- és 

külterületére kiterjedő minden területi vonatkozású rendezésnek, fejlesztéseknek. (Kataszteri felmérés = az 

ország birtokba vétele = birtokrendezés: különböző célú területrendezések meghatározó, koordináló erejű 

tevékenysége és adatbázisa.) 

4.2. 1.4.2 A hazai birtokrendezések szerepe a különböző 
területrendezésekben 

Mivel a különböző célú területrendezések (birtokrendezés, tájrendezés, vízrendezés, rekultivációs talajjavítás és 

–védelem, fásítások stb.) a megelőző helyzetfelmérő elemzések, vizsgálatok tekintetében a földhasználati és 

tájhasználati adottságokból indulnak ki, szükséges értelmezni ezeket a fogalmakat is. 

A földhasználat fogalma alatt mindig a vizsgált területen, ill. a régióban kialakult, vagy kialakítható művelési 

ágakat, azok arányait (egyes művelési ágak dominanciáját) értem. Ilyen értelemben alapvetően eltérő adottság 

mutatkozik egy vegyes földhasználatú övezet (rét, legelő, szántó, erdő, nádas, halastavak stb.), ill. egy szántó 

vagy csak erdő földhasználatú övezet között. 

A tájhasználat fogalmába nemcsak az előzőek és a földhasználati elemek (művelési ágak) tartoznak, hanem az 

alépítmény, a geomorfológiai térszín: a hegyek, völgyek, medencék, síkságok, turjánok vápák stb. is, amelyeken 

a művelési ágak elhelyezkednek. (Ez a legfőbb oka, hogy a táj változása valójában a művelési ágak változása, 

változtatása folyamatával történik, Dömsödi 2006.) 

A táj, kistáj fogalma is lényeges, mert az egyes rendezési tevékenységek mindig valamilyen adottságokkal 

rendelkező területi egységekhez; leggyakrabban kistáj egységekhez tartoznak, amelyek sajátos táji 

adottságokkal (talaj, klíma, növényzet stb.) rendelkeznek. 

A kistájon belüli települések külterületi egységei a települési rendezési tervek vonatkozásában fontosak. Az 

egyes települések külterületeinek rendezése, fejlesztése rendkívül nehéz, összetett feladat (mezőgazdasági és 

erdőterületek rendezése, vízrendezés, bányahelyek, hulladék lerakóhelyek rendezése, közlekedés stb.). Ezért a 

külterületek rendezési tervét elsődlegesen a kistájra, a kistáji – természeti – adottságokra alapozva lehet jól 

elkészíteni, és csak ezután lehet a kistájhoz tartozó települések külterületére lebontani (Dömsödi, 2006). 

Ma a birtokrendezéssel összefüggő, a földhasználatot és azon keresztül a tájhasználatot is befolyásoló 

változások, változtatások a gyenge használati értékű, ill. a nem művelt szántókat, a hegy- és dombvidéki földes 

kopár területeket, és az allaviális helyek gondozatlan gyepterületeit érintik legnagyobb részben (erdőtelepítés, 

fásítás, ugaroltatás, hullámterek bővítése, halastavak, víztározók építése, nádasok létesítése, gyepesítés, átmeneti 

gyepesítés, mocsarak, lápok visszaállítása). A műszaki, jogi (ingatlan-nyilvántartási) adatokon alapuló 

földhasználati tervezések, és ezáltal a tájhasználatot is befolyásoló fejlesztések a birtokrendezések koordináló 

szerepét bizonyítják. A külterületi rendezés bár sokrétű (mivel a céljai igen összetettek), közös alapjait, „közös 

nevezőjét” a birtokviszonyok, ill. a birtokrendezések adják. Ezért a leendő birtokrendező mérnököknek 

koordináló szerepük lehet a szóban lévő rendezések tervezésében, kivitelezésében. 

A birtokrendezés, tájrendezés kapcsolatát Csemez (2008) az európai tájrendezést és a hazait is a birtokrendezési 

tervek készítésétől eredezteti. A tájrendezést a birtokrendezéshez hasonlóan a társadalmi elvárások kényszerítik 

ki, és a gazdasági (anyagi) lehetőségek szabnak teret a megvalósulásuknak. A birtokrendezési tervekben 

elsősorban a szorosan vett műszaki; jogi (ingatlan-nyilvántartási) alapadatok szerepe, a tájrendezési tervekben 

pedig ezen túlmenően az ökológiai adottságok behatóbb vizsgálata és javítása a meghatározó. Csemez a 
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birtokrendezés, tájrendezés kapcsolatának bemutatására a pályázat alapján megvalósított városligeti rendezési 

tervet (Nebbien, 1813) említi, rámutatva a kétféle szemlélet rokon vonásaira, komplexitására (mély fekvésű 

területek lecsapolása, a gyepek hasznosítása, fásítás, a homoktalajú területeken a homok megkötése, telkek 

kialakítása stb.). A példából az is megállapítható, hogy a birtokrendezés nem csak a tájrendezéshez, hanem a 

vízrendezéshez, fásítási, terület-felhasználási, - fejlesztési tervekhez is kapcsolódik. 

A birtokrendezés, vízrendezés, „telkesítés” kapcsolata a klasszikus „kataszteri”, „kultúrmérnöki” tevékenységi 

körökből eredeztethető, és a klasszikus hazai vízrendezések (folyók szabályozása, lápvidékek lecsapolása) több 

évszázados időszakára vezethető vissza. A birtokrendezés koordináló szerepe szempontjából az is 

megállapítható, hogy ez a munkafolyamat a táj nagymérvű változását, átalakulását, rendezését is magával hozta, 

amely során birtoktestek tízezrei kerültek összevonásra, megosztásra, és a „telkesítés” műveletével a vizes, 

lápos, mocsaras területeken újabb és újabb – helyrajzi számmal ellátott – földrészletek, mezőgazdasági művelés 

alá vont területek keletkeztek (Dömsödi, 2009). Magyarországon a síksági területek bő harmadrészét elfoglaló 

mintegy 3,5 millió hektár szántót, gyepet hódítottak el a birtokrendezéshez kapcsolódó vízrendezésekkel 

(többet, mint Hollandiában, Angliában, a Pó-síkságon és a Loire völgyében együttvéve). 

A jelenkor birtokrendezéssel, vízrendezéssel összefüggő kiemelt feladatait az un. Vásárhelyi-terv (is) 

körvonalazza. A folyók legérzékenyebb sávjában az un. hidraulikai folyosókban 600-800 m szélességben az 

eredeti (természet közeli) táj- és földhasználatot kellene visszaállítani, tározókat létesíteni. E hullámterek kultúr-

állapotainak megteremtéséhez a birtokrendezési tevékenység, ill. annak koordináló szerepe nélkülözhetetlen. 

A birtokrendezés és a „kultúrtáj” kialakításának kapcsolata és a kultúrtájak létrehozása – az elmúlt 

évszázadokban – a kultúrmérnöki (általános mérnöki) tevékenységhez kapcsolódik. A tevékenység elnevezése 

előző titulusa, képesítése volt a földmérő és földrendező mérnöki tevékenységnek, ill. képzésnek. A rendezési 

munkálatok e korábbi időszakban is a kataszteri földmérési, telekkönyvi (ingatlan-nyilvántartási) adatbázison 

alapultak. A munka szükségszerűségét az ország teljes területére kiterjedő termőföld felaprózódás; egy tagban 

levő birtokon való gazdálkodás (a tagosítás) előnyének felismerése indokolta. A statisztikai adatok szerint 1935-

ben az ország 16 millió kataszteri hold területe 11 millió földrészletből állt, amely átlagos területe 1,5 kataszteri 

hold volt. A rendezést, tagosítást követően a határ képe lényegesen megváltozott: kultúrtáj alakult ki. Rendezés 

előtt a földek szabálytalanok voltak, jórészt utakhoz nem csatlakoztak és gyakran elvizenyősödtek. A 

vízfolyások szabályozásával, a belvizek elvezetésével a község lakossága évről-évre újabb területeket (is) 

vehetett birtokba és vont művelés alá. A nagyobb, szabályos földrészletek, a felújítás, ill. új úthálózat, a felszíni 

csapadék, a talajvizek, belvizek elvezetése – mindezek – a térséget kultúrtájjá alakították, a birtokrendezésnek 

köszönhetően (Dömsödi, 2009). 

5. 1.5 Összefoglalás 

Az első fejezet legfőbb célja, hogy a külterületek és a birtokrendezések vonatkozásában feltárja, elemezze a 

tájrendezéshez és a birtokrendezéshez kapcsolódó, korábban elvégzett – alaptevékenységnek tekinthető – 

térképezéseket. Az ismeretanyag alapján megállapítható, hogy a tájrendezés szempontjából, a tájak 

eredetiségének kutatásában, feltárásában főként a klasszikus (katonai, kataszteri) térképeknek, a tájrendezés – 

birtokrendezés kapcsolatában, fejlesztéseiben pedig a régi és az újabb kori talajtérképezéseknek egyaránt 

meghatározó szerepe van. 

Az európai kitekintéssel (területrendezések, tájrendezések) és a hazai fejlődés, valamint a kataszterek 

kialakulásának bemutatásával a birtokrendezés koordináló szerepe is bizonyítható. 

Önellenőrző kérdések. 

1. Ismertesse a klasszikus (katonai, kataszteri) térképezéseket és a tájkutatáshoz felhasználható tartalmi 

vonatkozásaikat! 

2. Ismertesse a tájrendezéshez, birtokrendezéshez egyaránt szükséges, különböző jellegű talajtérkép 

rendszereket! 

3. Hogyan alakult a birtokviszonyok, birtokrendezések, kataszterek kezdeti időszaka Európában? 

4. Hogy alakult a hazai kataszter és a birtokrendezés kapcsolata, kezdeti időszaka? 

Gyakorló feladatok. 



 A földmérés, térképezés, tájrendezés 

és birtokrendezés kronológiája, a 

tájrendezést és a birtokrendezést 

elősegítő térképek rendszerezése 
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1. Végezzen táj-, ill. eredetiség feltáró vizsgálatokat régi térképek alapján, tetszés szerint kiválasztott területen! 

2. Végezzen tájhasználattal, földhasználattal kapcsolatos összehasonlító vizsgálatokat (földrészletek sűrűsége, 

alakisága, útviszonyai, vízelvezetés, fasorok, művelési ág arányok stb.) a régi és újabb kori kataszteri 

térképeken! 
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