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Bevezetés 

Az ember természetátalakító tevékenysége következtében napjainkban már lényegében 

kultúrtájak vesznek körül minket. Ez a tájátalakító tevékenység a tájértékeket is veszélyezteti, 

ezért joggal merült fel a még megmaradt természeti és táji értékek védelmének igénye. Ma-

gyarországon a természeti értékek és a táj védelmének jogszabályi hátterét a természet védel-

méről szóló 1996. évi LIII. törvény teremtette meg, amely meglehetősen egyedülálló módon 

bevezette az egyedi tájérték fogalmát. Ennek jelentőségét az is alátámasztja, hogy napjaink-

ban világszerte előtérbe került az értékvédelem.  

Ezt Magyarországon az Alaptörvény (2011. április 25.) is tanúsítja – Bevezető rész (Nem-

zeti hitvallás): „Büszkék vagyunk arra, hogy népünk évszázadokon át… tehetségével, szor-

galmával gyarapította közös értékeit” – Alapvetés P) cikk: „A természeti erőforrások, különö-

sen a termőföld, az erdők és a vízkészlet, a biológiai sokféleség, különösen a honos növény- 

és állatfajok, valamint a kulturális értékek a nemzet közös örökségét képezik, amelynek vé-

delme, fenntartása és a jövő nemzedékek számára való megőrzése az állam és mindenki köte-

lessége” 

Bár az egyedi tájértékek fogalmának megalkotása jóval megelőzte az Alaptörvény megírá-

sát, a törvény mégis tökéletesen illeszkedik hozzá. Egy ilyen elméleti kategóriának persze 

csak akkor van értelme, ha ezeket az egyedi tájértékeket fel is mérik. A felmérés és kataszte-

rezés azonban számos elvi és módszertani problémát vet fel. Jelen értekezés célja ezért az, 

hogy körüljárja és bemutassa az egyedi tájértékek felmérésével kapcsolatos módszertani kér-

déseket, kitekintéssel az európai államok tájértékekkel kapcsolatos jogszabályi gyakorlatára. 

Ennek vizsgálata érdekében természetesen célszerű áttekinteni a témakörhöz kapcsolódó alap-

fogalmakat. 

Annyit még előre kell bocsátani, hogy az egyedi tájértékek felmérésének eredményeként ed-

dig megszületetett kataszterekben rendkívül alacsony a természeti egyedi tájértékek száma. 

Az értéktípusnak a kataszterekben történő alulreprezentáltságának több oka is van, amire már 

SZABÓ J. (2003) is rámutatott. Írásának egy jelentős része a földtudományi értékek felmérésé-

vel kapcsolatos módszertani kérdésekkel, valamint a felmérés gyakorlati tudnivalóival foglal-

kozik; értekezésem célja részben ezeknek a felvetéseknek a továbbgondolásával a módszerta-

ni kérdéseknek a vizsgálata, továbbá egy a gyakorlati felmérő munka során használható adat-

lap kidolgozása és egy kiválasztott mintaterületen történő tesztelése volt. Az adatlap gyakorla-

ti használhatóságának érdekében fontos, hogy ahhoz útmutató is készüljön, amely bemutatja 
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az egyes kapcsolódó fontosabb módszertani kérdések gyakorlati kezelését, megkönnyítve 

ezzel a terepen zajló felmérő munkát.  

Az értékvédelem fontosságát az is jól jelzi, hogy napjainkban hazánkban nagy erőkkel zaj-

lik a nemzeti értékek és a hungarikumok felmérése a Földművelésügyi Minisztérium Környe-

zetügyért, Agrárfejlesztésért és Hungarikumokért felelős Államtitkárságának szakmai irányí-

tása mellett. Ezért célszerű lenne a nemzeti értékek és az egyedi tájértékek párhuzamos ka-

taszterezése a nemzeti értékek felmérésében résztvevő területeken. A gyakorlati hasznosítás 

érdekében és reményében az értekezésben elkészítettem egy a nemzeti értékek és az egyedi 

tájértékek együttes felvételezésére alkalmas adatlapot is. Az adatlap helyes kitöltéséhez szak-

mai útmutatót készítettem, amely példákkal illusztrálva mutatja be az adatlapot, annak hasz-

nálatát és a felmérés folyamán felmerülő módszertani kérdéseket.  

A felmérések mintaterületeként a táji értékekben rendkívül gazdag Központi-Cserhát kistá-

jat választottam. Nem tekintettem célomnak, hogy a kiválasztott kistáj valamennyi településé-

nek teljes közigazgatási területét maradéktalanul felmérjem, sokkal inkább cél volt az elkészí-

tett felmérőlapok terepen történő kipróbálása és a gyakorlatban megszerzett tapasztalatok 

alapján a felmérőlap tökéletesítése.  

Általánosságban elmondható, hogy napjainkban a településrendezési tervdokumentumok 

nem biztosítják kellő módon az egyedi tájértékek védelmét. Erre hivatkozva a dolgozat egyik 

témája a mintaterület településrendezési terveinek szakmai szempontú vizsgálata. A téma ak-

tualitását mi sem bizonyítja jobban, minthogy a Hetésben 2014 ősze és 2015 tavasza között 

végzett felmérés során is vizsgálták a terület hazai településeinek tervanyagát, javaslatot téve 

az egyedi tájértékek településrendezési tervekbe történő integrálására. 

Az egyeditájérték-felmérések módszertani problémáinak feltárásához elengedhetetlen a je-

lenleg rendelkezésre álló felmérési anyag kiértékelése. Ennek érdekében végeztük el a Termé-

szetvédelmi Információs Rendszer (a továbbiakban: TIR) egyedi tájérték moduljának szakmai 

kiértékelését, melynek módszerét és eredményeit jelen dolgozat is tartalmazza.  

A Budapesti Corvinus Egyetem (BCE) Tájépítészeti Kara, a Vidékfejlesztési Minisztérium 

Környezet- és Természetvédelmi Helyettes Államtitkársága, a Kulturális Örökségvédelmi 

Hivatal (KÖH), a Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat (KÖSZ), továbbá a Földmérési és 

Távérzékelési Intézet (FÖMI) alkotta konzorcium által megvalósított, 2009 és 2011 tavasza 

között lezajló TájÉrtékKAtaszter program (a továbbiakban: TÉKA-program) teremtette meg a 

TIR egyedi tájérték modulja adatai felülvizsgálatának lehetőségét, illetve azt, hogy az adatbá-

zis a program keretében történő felmérések adataival kiegészüljön. Ennek kapcsán meg kell 

jegyezni, hogy az elektronikus nyilvántartás kialakítása megteremtette az elektronikus adat-
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beviteli tábla kialakításának igényét, melynek felépítése eltér az egyedi tájértékek katasztere-

zése címet viselő MSZ 20381:2009 szabványban közölt adatlap és a TIR egyedi tájérték mo-

duljának szerkezetétől. Ennek következtében és annak érdekében, hogy a nyilvántartás adat-

tartalma teljesebbé és komplexebbé váljon, az értekezés javaslatokat tesz az egységesítésre, a 

különbségek okozta adattári problémák kiküszöbölésére.  

1. A tájértékekkel kapcsolatos fogalmak áttekintése és elemzése 

1.1. Táj, érték, tájérték, földtudományi érték fogalma 

A táj fogalma régóta foglalkoztatja az egyes tudományágak kiemelkedő képviselőit. A fo-

galom az évszázadok során számos szakmai vita tárgyát képezte, ezért nem meglepő, hogy a 

földtudományi szakemberek, valamint a tájtervezők-tájépítészek között a mai napig megosz-

lanak a vélemények a táj fogalmának pontos tartalmát illetően. Nyilvánvaló, hogy az érteke-

zés keretei ennek részletes tárgyalására nem adnak módot, de egyébként is a tájfogalmak tör-

téneti fejlődésével kapcsolatban már számtalan kitűnő összefoglaló jellegű munka látott nap-

világot, a magyar nyelvű irodalomból a teljesség igénye nélkül elég MAROSI S. 1981, KER-

TÉSZ Á. 1999, CSORBA P. kiváló, a nemzetközi irodalmakat is feldolgozó munkáit említeni, 

illetve a nemzetközi irodalmi forrásokra hivatkozni. Jelen értekezés ezért CSORBA P. (2007) 

alapján csak egy rövid áttekintésre szorítkozik.  

A bennünket körülvevő táj az idők során folyamatosan változik, annak kialakulásában és 

megjelenésében a természeti és társadalmi tényezők folyamatos kölcsönhatása figyelhető 

meg. A táj ugyanis az emberi társadalom élettere.  

A táj fogalma már kezdetektől foglalkoztatta a tájjal kapcsolatos tudományágak neves 

képviselőit. A táj fogalma így korszakonként és tudományáganként is jelentős mértékben eltér 

egymástól. Így például a reneszánsz korban a táj fogalma elsősorban a vizuális élményhez 

kapcsolódott és csak a művészetekben jelent meg. Nyilvánvaló, hogy mást jelent a táj fogalma 

egy fotóművész, egy ökológus, egy tájépítész és egy geográfus számára. Egy közös vonás 

azonban felfedezhető ezekben a tájfogalmakban: a tájjal kapcsolatos tudományágak szakem-

berei mindig törekedtek a fogalom pontos meghatározására.  

A földrajztudomány képviselői számára a táj egyet jelentett a természeti és az ember által 

létrehozott tájalkotó tényezők összességével, azaz a táj egy olyan összetett földrajzi jelenség, 

bonyolult rendszer, amely ún. tájalkotó tényezőkből épül fel (BULLA B. 1947). Ezzel szemben 

a tájtervező-tájépítész szakma képviselői egy ennél jóval szűkebb tájdefiníció mellett tették le 

a voksukat. A tájépítész szakterület vélekedése szerint ugyanis a táj meghatározásába alapve-

tően csak az emberi tevékenység által hasznosított természeti tájelemek értendők bele. 
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A táj tehát egy bonyolult rendszerként fogható fel. A benne megtalálható részrendszereket 

az ún. rendszerszervező erők kapcsolják össze, azaz a rendszerekre jellemző módon az anyag-

, energia- és információáramlás lát el ilyen feladatot; ezek együttese a tájháztartás 

(Naturhaushalt, NEEF, E. 1967, HAASE, G. 1999). A tájak működését biztosító ún. integráló 

kapcsolatok erősebbek, mint az elemek rendszeren kívüli kapcsolatai. Ahogyan a rendszerek-

re, a tájakra is jellemző a folyamatos időbeni változás, amely szinte észrevétlenül jelen van a 

minket körülvevő tájban. Ez a tájak természetes önfejlődése, amelyet a Föld külső és a belső 

erői keltenek. Mindemellett a tájak változását az emberi tevékenység is okozhatja, mintegy 

felgyorsítva ezt a természetes folyamatot. A tájakra az ember által gyakorolt hatás időtávja 

azonban különbözik a tájak természetes fejlődésének ütemétől, mivel gyakran gyors, erőteljes 

beavatkozást jelent. A táj működését az erősítő (kumulatív), a gyengítő (kompenzáló), vala-

mint a visszacsatolásos (feed-back) kapcsolatok biztosítják. A visszacsatolásos kapcsolatok 

hozzájárulnak a tájak rugalmasságához, önfejlődő képességéhez. Ugyanakkor a tájak talán 

egyik legkülönlegesebb tulajdonsága, hogy az nem feleltethető meg az egyes alkotóelemek 

tulajdonságainak összességével, „a táj minőségileg más, magasabb rendű tulajdonságokkal 

rendelkezik, mint ami külön-külön az egyes tájalkotó tényezők adottságaiból következne” 

(CSORBA P. 2007). SMUTS, I. C. (1926) tájra vonatkozó fogalommeghatározása is erre erősít 

rá: „az egész több, mint részeinek összege”.  

A tájak folyamatos változása mellett a rendszerszemlélet alapján a tájhatárokról is említést 

kell tenni. Mint a legtöbb rendszernek, a tájaknak is vannak határai, habár ezek sokszor sza-

bad szemmel nem mindig érzékelhetők. A tájhatár helyét a szakemberek is inkább becsülni 

szokták, hiszen az egymásba fűződő folyamatosan változó tájak és tájhatárok ezt a munkát 

nagyban megnehezítik. Ugyanis a tájhatárok is változnak, méghozzá a tájalkotó tényezők ál-

lapotának függvényében (CSORBA P. 2007). 

A táj fogalmának tudományos megalkotását illetően CSORBA P. (2007) megállapítja, hogy 

a tájfogalom természettudomány által megkívánt objektív meghatározását nagymértékben 

gátolta, illetve gátolja a táj kettős jellege. Ez a kettőség részben abból adódik, hogy a táj alap-

vetően egy működési egység, vagyis a földfelszínnek egy meghatározott része, az abban zajló 

folyamatokkal együtt. Másrészt a táj vizuális élmény, esztétikai kategória, látvány is egyben. 

Ezt erősíti meg VON HUMBOLDT, A. (1769-1859) 1807-es tájmeghatározása is, amely szerint a 

táj tulajdonképpen egy adott földfelszíni egység összes tulajdonságának látványa.  

Összegezve: a táj fogalmának érzelemmentes megközelítésére kellene törekedni, azonban 

ez a szubjektív elemek sokasága miatt mégsem valósítható meg a gyakorlatban. Amikor ráte-

kintünk a tájra, valójában annak csak egy részét látjuk, hiszen a táj nagyobb, mint amit az 
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ember egyszerre vizuálisan be tud fogadni („redukált tájélmény”, CSORBA P. 2007).  FORMAN, 

R. T. T. és GODRON, M. (1986) szerint a táj ökoszisztémák összessége, amelyek egymással 

kölcsönhatásban vannak, ezek az ökoszisztémák ismétlődnek, így jön létre az ökológiai szem-

pontból heterogén földfelszíni egység a táj, ami az ökoszisztémák „clusterje”. 

A táj egyúttal látványt is jelent, ami azzal is magyarázható, hogy a tájműködés lényege a 

gyakorlatban kevésbé érzékelhető. „Egy darab földet azzal együtt, ami rajta van, tájként látni, 

nem más, mint a természet egy részletét a maga egységében látni” (SIMMEL, G. 1957). 

Mindehhez hozzá kell még tenni, hogy a táj vizuális szerkezet, azaz külső tájszerkezettel és 

belső tájszerkezettel (táji felépítés) is jellemezhető. A táj külső megjelenése tulajdonképpen a 

tájműködés belső folyamatainak szabad szemmel megfigyelhető lenyomata. Ez a kettősség 

nehezíti meg a szubjektív elemektől mentes tájfogalom megalkotását (CSORBA P. 2007).  

Ugyanakkor BULLA B. (1947) a tájak egyedi voltát emeli ki: „minden táj önálló individu-

um, egyéniség”. Ez igaz, valóban minden táj egyedi, azonban felépítésük, működésük egy-

máshoz hasonló (CSORBA P. 2007). 

Egész más megközelítésű a tájépítészek, tájtervezők tájfogalma, aminek alapja  MŐCSÉNYI 

M. neves tájépítész tájdefiníciója (1968): „A táj nem más, mint a természet és a társadalom 

kölcsönhatásainak ellentmondásos, ezért dialektikus egysége. A táj egyrészt a társadalom 

anyagi életfeltétele, másrészt magas rendű vizuális-esztétikai kvalitások hordozója. Ezért egy-

ben az ember és természet kölcsönhatásainak tárgyiasult – az ember alakította anyagi világban 

manifesztálódott – története. A táj antroposzociocentrikus fogalom. A természet és társadalom 

olyan ellentétpár, mely kölcsönösen áthatja egymást, és megbonthatatlan egységet képez. 

Azaz a táj a társadalmi igényeknek megfelelően bioszférából nooszférává alakított, emberiesí-

tett természet, emberi környezet.”  

E rövid és vázlatos áttekintés alapján is megállapítható, hogy a tájfogalom tartalma a táj 

puszta látványától kiindulva mindinkább eljutott a természeti és társadalmi tényezők kölcsön-

hatásának érzékeléséig. Azonban a táj és elemei látványától teljes mértékben elvonatkoztatni 

nem lehet; végső soron ennek egyik kifejeződése lett a továbbiakban részletesen vizsgálni 

kívánt egyedi tájérték kategória is.     

1.2. A táj megjelenése a jogalkotásban 

Mivel értekezésem tárgyát tekintve kiemelkedő jelentősége van a jogi megfogalmazások-

nak, ezért a táj fogalmát először a vonatkozó jogszabályi háttéren keresztül mutatom be. A táj 

fogalmának törvényben lefektetett meghatározását a természet védelméről szóló 1996. évi 

LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 6. § (1) bekezdése tartalmazza. A Tvt. szerint „A táj a 
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földfelszín térben lehatárolható, jellegzetes felépítésű és sajátosságú része, a rá jellemző ter-

mészeti értékekkel és természeti rendszerekkel, valamint az emberi kultúra jellegzetességeivel 

együtt, ahol kölcsönhatásban találhatók a természeti erők és a mesterséges (ember által létre-

hozott) környezeti elemek”. A törvény által alkalmazott fogalommeghatározás elsőre bonyo-

lultnak tűnhet, valamint további magyarázatra szorul. Alapvető célja azonban az, hogy megte-

remtse a tájak védelmének feltételeit azzal, hogy pontosan lehatárolja azok fogalmát. Elsőre 

azonnal szembeötlik, hogy a definíció a mind a természeti értékeket és rendszereket, mind az 

ember alkotta tájelemeket is megjeleníti.  

A Tvt. mellett a Fogalommeghatározások címet viselő Környezet- és Természetvédelmi 

Ágazati Szabvány (MSZ-13-195-1990) (a továbbiakban: Szabvány) tartalmazza a tájakkal, 

valamint a tájvédelemmel kapcsolatos lényegesebb fogalmakat. A Szabvány szerint az általá-

nos tájvédelem feladata a természetvédelmi oltalom alatt nem álló külterületeken folytatott 

tevékenységek összehangolása. A tájvédelem a táj optimális teljesítőképességének megőrzését 

szolgálja a társadalom mindenkori tudományos és technikai színvonalán. A 

fogalommeghatározást olvasva rögtön szembetűnik, hogy az inkább műszaki-technikai szem-

pontból közelít a táj fogalmához, mintsem tudományos nézőpontból. Továbbá az ágazati 

szabvány által alkalmazott tájdefiníció nyomokban sem emlékeztet a földrajztudomány által 

használt tájfogalomra. 

A Szabvány kitér a tájelem fogalmára is, melyet a táj alapvető alkotórészeként határoz 

meg. A tájelemek, vagyis tájalkotó elemek keletkezésük alapján két csoportba sorolhatók: 

természeti és társadalmi tájalkotó elemek. A természeti tájalkotó elemek a környezet elemei, 

melyek állandósult jellemzőikkel válnak tájalkotó elemekké. A környezeti elemek másik cso-

portját a társadalmi alkotóelemek képezik, melyek a társadalmi tevékenységnek köszönhetően 

jönnek létre és jelennek meg a tájban. A Szabvány nem részletezi, melyek ezek a természeti 

és társadalmi elemek, hanem csupán általánosságban ír róluk. 

Mielőtt rátérnénk a természeti érték fogalmára, szükséges tisztázni, mit is értünk „értéken”. 

Az érték, mint kifejezés annak rendkívül szubjektív volta miatt nehezen magyarázható foga-

lom. Általánosságban azt tekinthetjük értéknek, ami a társadalom vagy az egyén számára fon-

tos, becsülendő vagy valamilyen szempontból pozitív többletjelentéssel bír. Részletesebben 

HORVÁTH G. foglalkozott az érték fogalmának meghatározásával, valamint kísérletet tett a 

természeti, táji értékek számszerű minősítésére is (2003, 2008). Megállapítása szerint az érték 

lehet elvont elméleti kategória és lehet „közgazdasági” kategória is egyben. Elméleti kategó-

riaként az érték a társadalmi élet és a kultúra szempontjából bizonyos tulajdonságai révén az 

egyén vagy a közösség által nagyra tartott tulajdonság, illetve tárgy vagy fogalom, melynek az 
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átlagosnál nagyobb „becse” van. Közgazdasági kategóriaként valaminek valamely mértékkel 

kifejezhető jelentéseként tekinthetünk az értékre, amelynek „pénzben kifejezhető becse” van. 

Visszatérve a Tvt-hez, a törvény 4. § a) pontja szerint természeti értéknek tekinthető a ter-

mészeti erőforrás, az élővilág és az annak fennmaradásához szükséges élettelen környezete, 

továbbá a természeti erőforrásnak nem minősülő környezeti elemek és a védett természeti 

értékek. Érdemes alaposabban is megvizsgálni, hogy mi húzódik meg az elsőre meglehetősen 

zavarosnak tűnő definíció mögött: természeti érőforráson – a környezet védelméről szóló 

1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 4.§ 3. pontja szerint – a társadalmi szükségletek 

kielégítésére felhasználható természetes, nem ember által alkotott környezeti elemeket (föld, 

víz, levegő, élővilág) értjük; ugyanakkor mindazok a környezeti elemek, amelyek ebből a 

körből kimaradtak (pl. az ember által létrehozott épített környezet) a nem természeti erőfor-

rásnak minősülő környezeti elem kategóriájába tartoznak. Másrészt a Ktv. 4. § 1. pontja a 

környezeti elem fogalmára is kitér, mely szerint környezeti elem a föld, a levegő, a víz és az 

élővilág, valamint az ember által létrehozott mesterséges környezet és ezek összetevői. E tör-

vényi passzusokat áttekintve sajnálattal kell megállapítani, hogy a jogszabályok által használt 

fogalommeghatározások sokszor követhetetlen, egymásba ágyazott definíció-rendszert hasz-

nálnak, ami gyakran jelentős mértékben megnehezíti egy-egy fogalom gyakorlati értelmezé-

sét. 

A jogalkotás világától eltávolodva és egy egyszerűbb felosztást alkalmazva a természeti ér-

tékek alapjában véve két nagy csoportba sorolhatók: egyik nagy csoportját az élő (biotikus) 

elemek (pl. növény- és állatvilág), másik nagy csoportját az élettelen (abiotikus) elemek (pl. 

földtani és felszínalaktani értékek) képezik. Az élő és élettelen kategória azonban ritkán vá-

lasztható el élesen egymástól. Jó példa erre a talaj, mint természeti érték, amely komplex 

rendszerként élő és élettelen egyszerre (HORVÁTH G. 2008).  

Az értéktípusok egy lehetséges csoportosítását az 1. táblázat szemlélteti. Eszerint földtu-

dományi érték fogalmán a földtani, felszínalaktani, a víztani és a talajtani értékek összességét 

értjük (KISS G.–BENKHARD B. 2007).  

Természeti Kulturális Táji 

Földtudományi Egyéb 

Földtani Felszínalaktani Víztani Talajtani Növénytani Állattani Kultúrtörténeti Tájképi 

1. táblázat. A különböző értéktípusok kapcsolata (szerk. ERDÉLYI-TÓTH SZ. 2016)  

Ugyanakkor a földtani és felszínalaktani értékek fogalmát az MI-13-49 (1991) Természet-

védelem című Műszaki Irányelv a következőképpen ismerteti:„a földkérget alkotó kőzetek 

természetes, tipikus vagy különleges megjelenési formái, így a geológiai rétegek és típusszel-
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vények, reliktum talajok, vulkanizmus, tektonikus folyamatok, üledékképződés geológiai em-

lékei, hegyek, völgyek, sziklaalakzatok, felszíni karsztformák, homokbuckaformák, szikes 

mikrodomborzati formák stb.” 

A fenti fogalommeghatározást olvasva egyrészt érzékelhető, hogy azt műszaki és nem el-

méleti földtudományi szakértők alkották, hiszen a hagyományos földtani-természetföldrajzi 

kategóriák itt meglehetősen ömlesztve, kissé áttekinthetetlenül kerültek egymás mellé. 

A szabványokkal kapcsolatban szükséges megjegyezni, hogy 1995-ig a magyar állami 

szabványosítás országos és ágazati szinten működött és a jogszabályokhoz hasonlóan a szab-

ványok betartása is kötelező volt, azonban napjainkban a szabványok be nem tartása nem jár 

jogi következménnyel, azok inkább csak szakmai ajánlásnak tekinthetők. A szakmai (ágazati) 

szabványosítás keretében a műszaki előírásokat és irányelveket általában az egyes szakterü-

lethez tartozó vállalatok, szakmai szövetségek és egyesületek dolgozzák ki, így ennek alkal-

mazási köre is ezekre a résztvevőkre terjed ki. Országon belül a szabványosítás legmagasabb 

szintje a nemzeti szabványosítás. Ezen szabványok kidolgozásában az összes érdekcsoport 

részt vesz és megalkotása a kizárólagosan elismert nemzeti szabványügyi szervezet keretében 

történik. A műszaki irányelvvel ellentétben a nemzeti szabvány alkalmazási köre országos 

(http2).  

Visszatérve a fogalmakhoz, amennyiben a fogalmakat elkülönítetten szeretnénk vizsgálni, 

általánosságban földtani értékeknek nevezhetjük a kőzeteket, az azokat felépítő ásványokat, 

az ősmaradványokat, valamint a különböző feltárásokat, amelyek egy-egy földtani képződ-

mény megismerését, tanulmányozását teszik lehetővé. Ide sorolhatók továbbá a barlangok is, 

amelyek ugyan felszínalaktani képződményként is megállnák a helyüket, ennek ellenére ha-

gyományosan földtani értéknek szokás tekinteni. A földtani folyamatokat szemléletesen mu-

tatják be a szintén a földtani értékek csoportjába sorolható földtani alapszelvények (KISS G.– 

BENKHARD B. 2007). 

A felszínalaktani értékek közé alapvetően a belső erők által kialakított nagyformák, vala-

mint az ezeket tovább formáló külső erők által létrehozott kisformák tartoznak. A felszínalak-

tani értékek kialakító tényezőiket tekintve lehetnek természetes vagy mesterséges, azaz antro-

pogén eredetűek is. Természetes eredetű felszínalaktani érték lehet például a kővágóörsi kő-

tenger, míg a mesterséges felszínalaktani értékek közé tartozhatnak a bányafalak, bányaudva-

rok, vagy akár egy teraszos hegyoldal. A besorolás nehézségeire jellegzetes példát szolgáltat-

nak az ún. fülkés sziklák vagy kaptárkövek (BARÁZ CS.–KISS G.–HOLLÓ S. 2011), amelyek az 

antropogén eredetű felszínalaktani értékek csoportját gazdagítják. Ugyanakkor ki kell emelni, 

hogy ezeknek a különleges értékeknek a védelme terén (innen az eredeti) az elmúlt évek 
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egyik legjelentősebb eredménye a kaptárkövek megóvását szolgáló természeti emlékek létesí-

téséről, valamint a kaptárkövek megóvását szolgáló természetvédelmi kezelési terv kihirdeté-

séről szóló 17/2014. (X. 27.) FM rendelet 2014. évi hatályba lépése volt. Ez a jogszabály ala-

pozta meg ezeknek az izgalmas felszínalaktani és egyben kultúrtörténeti értékeknek a védel-

mét és teremtette meg a megőrzésük feltételeit. A kaptárkövek védelme a következő időszak 

kiemelt célja is lesz egyben, ezt bizonyítja az is, hogy védelmük érdekében a Környezeti és 

Energiahatékonysági Operatív Program 2015. évi Éves Fejlesztési Keretében mintegy 180 

millió Ft összegben nevesített kiemelt projektként szerepel a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság 

működési területén lévő kaptárkövek megőrzése. 

A Tvt. 19. § (1) bekezdése szerint a földtani természeti értékek védelme a tájvédelmet, to-

vábbá az élettelen és meg nem újítható természeti erőforrások és az élővilág létfeltételeinek 

megóvását szolgálja. A földtani természeti értékek általános védelme kiterjed a földtani, fel-

színalaktani képződményekre, ásványokra, ásványtársulásokra, ősmaradványokra. 

Az Országgyűlés által a 2015–2020 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi 

Programról szóló 27/2015. (VI. 17.) OGY határozattal elfogadott IV. Nemzeti Környezetvé-

delmi Program (a továbbiakban: NKP) a földtudományi természeti értékekkel kapcsolatban is 

megfogalmaz célkitűzéseket azok megóvására, valamint hatékony felszíni és felszín alatti 

védelmük biztosítására. E cél eredményes elérésének érdekében az NKP kormányzati intéz-

kedéseket határoz meg, amelyek kutatási, jogi szabályozási és hatósági-igazgatási intézkedé-

sek lehetnek. Ilyen lehet pl. a különböző védetté nyilvánítási programok lefolytatása, vagy a 

kezelési tervek kidolgozása. Kiemelt jelentősége van továbbá a rekonstrukciós, vagy a bemu-

tatást elősegítő fejlesztéseknek is. Az NKP szerint a földtudományi természeti értékek védel-

mének érdekében a jövőben nagy figyelmet kell fordítani azok társadalmi elismertségének 

növelésére. Ez a nemzetközi gyakorlatból megismert korszerű bemutatási technikák hazai 

átültetésével és alkalmazásával érhető el legeredményesebben.  

2. Az egyedi tájértékek 

Az egyedi tájérték fogalom megszületése MŐCSÉNYI M. neves tájépítész nevéhez köthető. 

1983-ban az Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal Környezetvédelmi Főosztálya 

megbízásából a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem Tájrendezési Tanszéke Egyedi tájérté-

kek. Az általános tájvédelem alapjául szolgáló tájértékelési módszer kidolgozása címmel 

(CSEMEZ A.–MŐCSÉNYI M. 1983) elkészített egy olyan tájértékelési módszert, amely a későb-

biek során szakmailag megalapozta az általános tájvédelmet. A tanulmány szerint a termé-

szetvédelmi oltalom alatt nem álló területek értékes elemeinek megóvása kiemelt figyelmet 
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érdemel, ugyanakkor a védett tájak táji értékeit is érdemes nyilvántartásba venni, mielőtt 

pusztulásuk ezt megakadályozná. A felvételezéshez azonban pontos osztályozási rendszer 

kialakítására volt szükség. Egyedi tájértéknek azonban a kezdeti koncepció alapján csupán az 

emberi tevékenységgel létrehozott tájalkotó elemek minősültek. A tanulmány egyedi tájérté-

kei ekkor még jórészt a külterületen megjelenő, ember alkotta tájelemek voltak (KOLLÁNYI 

L.–CSEMEZ A. 2011). 

Az egyedi tájérték egy sajátos fogalmi és egyben jogi kategória, amelynek fogalma jogsza-

bályban először 1996-ban a Tvt-ben jelent meg. Egyedisége abban is megnyilvánul, hogy más 

országok jogrendjében nemigen található vele összevethető fogalom. Elöljáróban ezért szük-

ségesnek látszik az egyedi tájérték fogalmának és jogszabályi hátterének vizsgálata.  

2.1. Az egyedi tájértékek megjelenése a hazai joganyagban 

A Tvt. 6. § (3) bekezdése alapján egyedi tájértéknek nevezzük az adott tájra jellemző ter-

mészeti értéket, képződményt és az emberi tevékenységgel létrehozott tájalkotó elemet, 

amelynek valamilyen szempontból – legyen az természeti, történelmi, kultúrtörténeti, tudo-

mányos vagy esztétikai szempont – a társadalom számára jelentősége van. Ezt a fogalmat 

veszi át az egyedi tájértékek felvételezésének alapdokumentumaként számon tartott Termé-

szetvédelem. Az egyedi tájértékek kataszterezése címet viselő MSZ 20381:2009 szabvány is. 

A fogalom meghatározása pontos ugyan, de érdemes alaposabban végiggondolni, megkeresni 

a meghatározás mögött rejlő tartalmat.  

A törvényi definíciót alapul véve egyedi tájértéknek számít a tájképet meghatározó termé-

szeti érték vagy képződmény. Természeti érték – a Tvt. értelmezése szerint – az élővilág, va-

lamint az azt körülvevő élettelen környezet, bármely természeti erőforrás, vagy természeti 

erőforrásnak nem minősülő egyéb környezeti elem. Fontos megemlíteni, hogy a természeti 

érték fogalomköre a már védelem alatt álló értékeket is magában foglalja. Mindebből követ-

kezik egyrészt az, hogy egyedi tájértékként felvételezhetők a már védelem alatt álló értékek 

is, másrészt hogy az egyedi tájérték kategória tágabb, mint a természeti érték kategória (hi-

szen ez utóbbi annak részét képezi), valamint – és ez talán a fogalom egyik fő sajátossága – 

hogy egyedi tájértékeknek tekinthetők az ember által létrehozott tájalkotó elemek is!  

Összefoglalva tehát ezek a tájelemek a táj alapvető alkotórészei, amelyek keletkezésüket 

tekintve lehetnek természetesek (emberi beavatkozás nélkül létrejöttek, gyakorlatilag a kör-

nyezeti elemek), vagy mesterségesek (vagyis az ember tájátalakító tevékenységének művei, 

pontosabban a táj társadalmi alkotóelemei, a társadalmi tevékenységek eredményeképp meg-

jelenő objektumok). Ezekre a táji elemekre a társadalom értékként tekint, és bár ezt a fogalom 
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meghatározása nem tartalmazza, leginkább az ott élők, a helyiek számára képviselnek igazán 

jelentős értéket. Kívánatos volna ezen értékek ismertségének társadalmi szintre történő kiter-

jesztése, hiszen ennek a természeti és kulturális örökségnek nem csupán helyi szinten kellene 

jelentőséggel bírnia, mivel ezek a tájelemek pótolhatatlan nemzeti örökségünk részét képezik.  

Az egyedi tájértékek védelmével kapcsolatban a Tvt. 6. §-ának bekezdései részletes köve-

telményeket állapítanak meg. A Tvt. 6. § (2) bekezdése szerint a tájhasznosítás során gondos-

kodni szükséges a tájak esztétikai adottságait, jellegét meghatározó egyedi tájértékek fennma-

radásáról: 

„6. § (2) A tájhasznosítás és a természeti értékek felhasználása során meg kell őrizni a tá-

jak természetes és természetközeli állapotát, továbbá gondoskodni kell a tájak esztétikai 

adottságait és a jellegét meghatározó természeti értékek, természeti rendszerek és az egyedi 

tájértékek fennmaradásáról.” 

A Tvt. előírása alapján az egyedi tájértékek megállapítása és nyilvántartásba vétele a 

nemzetipark-igazgatóságok feladata. A törvény tehát intézkedik a nyilvántartásba vételről, 

azonban az egyedi tájértékek védelmének vonatkozásában csak általános előírásokat fogalmaz 

meg, részletes, konkrét intézkedéseket nem határoz meg. Ilyenformán a jogszabály csak a 

védelem kereteit teremti meg az által, hogy a 6. § (5) bekezdés kimondja: a településrendezési 

tervnek tartalmaznia kell a tervezési területen fellelhető egyedi tájértékek listáját. A gyakor-

latban ez utóbbi rendelkezés számos problémát vet fel.  

Az Országos Rendezési Tervkataszter adatai szerint a településrendezési tervek részét ké-

pező tervdokumentumokkal (helyi építési szabályzat, szabályozási terv, településszerkezeti 

terv) való ellátottság országos szinten mintegy 80%-os. Az ország 3175 településéből helyi 

építési szabályzattal 2794 db, szabályozási tervvel 2663 db és településszerkezeti tervvel 2489 

db település rendelkezik. Magyarországon a IV. Természetvédelmi Alapterv adatai alapján 

901 db település egyeditájérték-kataszterének elkészítésére került sor. Ez a teljes település-

szám 28,5%-ának felel meg, megállapítható tehát, hogy további egyedi tájérték felmérések 

szükségesek az ország minden településének lefedése érdekében. 
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1. ábra. Magyarország helyi építési szabályzattal való ellátottsága (%) (Forrás: 

https://www.teir.hu) 

 

2. ábra. Magyarország településeinek szabályozási tervvel való ellátottsága (%) (Forrás: 

https://www.teir.hu) 

 

3. ábra.  Magyarország településeinek településszerkezeti tervvel való ellátottsága (Forrás: 

https://www.teir.hu) 

Visszatérve a tervellátottságra szükséges megjegyezni, hogy az ország teljes területét érin-

tően napjainkig nem készült olyan elemzés, amely az egyedi tájértékek településrendezési 

tervekben történő megjelenését vizsgálta volna. Van viszont két olyan kistérség – a Sárbogár-

di és a Marcali –, amelyek terveinek szakmai szempontú áttekintését a TÉKA-programban 
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résztvevő szakemberek elvégezték. Az elemzés keretében született tanulmány a tájértékek 

csoportját helyezte a vizsgálat középpontjába, tehát nem kifejezetten az egyedi tájértékek ter-

vekben történő megjelenését kutatta. A vizsgálat eredményei azt mutatták, hogy a tájértékek-

kel a két kistérség esetében a tervek terjedelmének kevesebb mint egyharmadában foglalkoz-

tak (KROLIFY VÉLEMÉNY- ÉS SZERVEZETKUTATÓ INTÉZET 2010).  

A fentiek alapján a tájértéklista tehát a legtöbb településrendezési tervben nem jelenik 

meg. Általánosságban a tervek megemlítik ugyan a tervezési területen található lényegesebb 

táji értékeket, de azok nem egyedi tájértékként kerülnek be a dokumentumba. Ugyanakkor 

mind szakmailag, mind a megőrzés szempontjából kívánatos volna, ha a településrendezési 

tervekben szerepelne az egyedi tájértékek felsorolása, mivel kezelésük, védelmük minden-

képpen helyi szinten oldható meg a leghatékonyabban (BÖSZÖRMÉNYI K. et al. 2002).  

Összegezve a Tvt. településrendezési tervekre vonatkozó előírása jelen formájában nem 

biztosítja az egyedi tájértékek maradéktalan védelmét. Erről a kérdéskörről a továbbiakban 

részletesebben a 7.1. fejezetben esik szó.  

A Tvt. egyedi tájértékekkel foglalkozó szakaszain továbbhaladva a 7. § (2) bekezdés a táj 

jellege megőrzésének, a természeti értékek, valamint az egyedi tájértékek megóvásának érde-

kében határoz meg előírásokat, amelyek egy része a mesterséges létesítmények és elemek 

tájba illesztésével hozható összefüggésbe. Ide sorolható például a nyomvonalas létesítmények 

és berendezések elhelyezése. Az elhelyezés mellett a használaton kívül helyezett létesítmé-

nyekről is hasonló szempontok mentén szükséges gondoskodni. Az előírások másik része a 

különböző településrendezési, -fejlesztési munkálatokhoz, a művelési ág megváltoztatásához 

kapcsolódik. Az említett emberi tevékenységek során is figyelemmel kell lenni az egyedi táj-

értékekre. A felsorolt előírások a jellegzetes tájképi elemek fennmaradását hivatottak elősegí-

teni (TÓTH SZ. 2010b). 

A 7.§ (4) bekezdés kimondja, hogy – többek között – az egyedi tájértékek megóvásának 

részletes szabályait a Kormány állapítja meg. A Kormány a Tvt. erre vonatkozó felhatalmazó 

rendelkezése szerint kormányrendeletet alkothat, amelynek szakmai kidolgozása jelenleg fo-

lyamatban van.  

Mind módszertani, mind jogi szempontból kényes kérdésként merülhet fel a magánterüle-

ten, vagy magántulajdonban lévő egyedi tájértékek bemutatása vagy bemutathatósága. A Tvt. 

erre a problématerületre is megoldást kínál, a 41. § (1) bekezdésben foglaltak alapján a tulaj-

donosnak vagy a vagyonkezelőnek el kell tűrnie a természetvédelmi hatóságnak és a 

nemzetipark-igazgatóságnak a tevékenységét, ami az egyedi tájérték védelme, megismerése, 
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bemutatása érdekében a terület megközelítését vagy állapotának ellenőrzését, esetleg tájékoz-

tató táblák kihelyezését igényelheti (TÓTH SZ. 2010b).  

A jogszabályi előírásokon túl a különböző megállapodások, egyezmények vagy stratégiák 

is elősegíthetik a tájak és a táji értékek védelmét. Magyarország 2000. október 20-án írta alá a 

tájvédelmi szempontból kiemelkedő jelentőségű dokumentumot, az Európai Táj Egyezményt. 

Az Egyezmény célja, hogy hangsúlyozza a tájak szerepét, elősegítse azok védelmét, kezelését 

és tervezését, ösztönözve az európai szintű együttműködést.   

Az Nemzeti Környezetvédelmi Program szintén foglalkozik az egyedi tájértékekkel. A 

program célja a természeti- és táji érdekek érvényesülésének biztosítása a terület- és település-

fejlesztés és az ágazati tervezés során. Az NKP a táji örökség nélkülözhetetlen összetevője-

ként tekint az egyedi tájértékekre. A NKP egyik fontos célkitűzése egybevág az egyedi tájér-

tékek megőrzésének igényével, ami szerint törekedni kell a terület- és településfejlesztés, il-

letve – rendezés során, továbbá az egyedi hatósági eljárásokban – a természet- és tájvédelmi 

célok érvényesítésére. A célok elérésének érdekében az NKP feladatokat határoz meg mind a 

Kormányzat, mind az önkormányzatok számára. A kormányzati intézkedések között a katasz-

terező munka folytatása mellett megjelenik az egyedi tájértékek jogszabályi védelmének biz-

tosítására való törekvés is. Az új NKP kihangsúlyozza, hogy a felmérő munka a helyi lakos-

ság, közösség bevonását is szükségessé teszi. Az önkormányzatok esetében intézkedésként az 

egyedi tájértékek kataszterezésében való részvétel került megjelölésre. Mindemellett az ön-

kormányzatokkal szemben további elvárás, hogy a megyei területi tervekben azok készítése 

során jelenítsék meg a táj- és természetvédelmi szempontokat is. Ez utóbbi vonatkozásában 

szükséges megemlíteni, hogy míg a Tvt. tartalmazza az egyedi tájértékek kataszterének tele-

pülésrendezési tervekben történő megjelenítése kötelezettségét, addig az NKP önkormányzati 

feladatai között ez nem jelenik meg.  

Az NKP mellékleteként elkészült a 2014-2019 évekre vonatkozó Nemzeti Természetvé-

delmi Alapterv, mint természetvédelmi szakpolitikai stratégia (a továbbiakban: NTA), amely-

nek tájvédelemmel foglalkozó fejezete szintén kiemelten kezeli az egyedi tájérték fogalmát és 

meghatározza az azokkal kapcsolatban kijelölhető főbb cselekvési irányokat is. Míg az NKP 

nem tesz említést az egyedi tájértékek településrendezési tervekben való szerepeltetésre, addig 

az NTA már foglalkozik ezzel a kérdéssel. A tájvédelem és az egyedi tájértékek helyzetkép-

ének általános bemutatását követően ugyanis rátér a védelem rendezetlenségének problémájá-

ra. A Tvt-hez hasonlóan az NTA is kimondja, hogy az egyedi tájértékeket szerepeltetni kell a 

településrendezési tervekben, és a fő cselekvési irányok között is megjelenik az egyedi tájér-
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tékek kataszterezése eredményeinek a településrendezési tervezési folyamatokba történő in-

tegrálása. 

A fenti gondolathoz kapcsolódva ki kell emelni, hogy sajnálatosan nincs adat arról, Ma-

gyarország hány településének rendezési terveiben jelennek meg az egyedi tájértékek. Az 

eddigi vizsgálatok csupán egy-egy kistérséget vagy tájegységet érintettek. Ennek alapján tu-

dományosan megalapozott következtetést levonni nem lehet, azonban ez az adathiány rávilá-

gít az ilyen jellegű vizsgálatok jövőbeni szükségességére. Az, hogy a településrendezési ter-

vekben az egyedi tájértékek milyen módon jelennek meg, leginkább a tervkészítő szakembe-

rek döntésén múlik.  

Az egyedi tájértékek magyar jogszabályi hátterének áttekintése után érdemes elmélyedni 

néhány európai állam joganyagában. A továbbiakban elsősorban a Magyarországgal szom-

szédos, valamint néhány további európai állam jogi gyakorlatának sajátosságai képezik a 

vizsgálat tárgyát. 

2.2. A tájvédelem és a táji értékek megjelenése külföldi joganyagokban 

E fejezet célja hogy – a teljesség igénye nélkül – betekintést nyújtson néhány európai or-

szág tájvédelemmel kapcsolatos jogszabályába, elemezve, milyen védettségi kategóriákon, 

szinteken keresztül valósul meg a tájak, táji értékek védelme. A jogi háttér vizsgálata azért is 

tanulságos lehet, mert a hazai törvényi szabályozás joghézagai miatt az egyedi tájértékek 

megfelelő jogi védelme még nem megoldott, holott a megfelelő védelem lehetőségét biztosí-

tani kellene ezen értékek, és rajtuk keresztül a tájkarakter fennmaradásának érdekében.  

A vizsgálat alá vont államok két nagy csoportra oszthatók. Az első csoportba tartoznak a 

hazánkkal szomszédos országok: Ausztria, Szlovákia, Ukrajna, Románia, Szerbia, Horvátor-

szág, Szlovénia. A második nagy egységet pedig Európa néhány tetszőlegesen kiválasztott 

állama, mégpedig Bulgária, Finnország, Izland, Németország, Norvégia, Svédország és Svájc 

alkotja. 

Az említett államok esetében vizsgáltam át a tájvédelmi előírásokat tartalmazó legmaga-

sabb szintű jogszabályokat. A vizsgálat során 9 db természetvédelmi és 6 db környezetvédel-

mi törvényt tekintettem át, attól függően, hogy a tájvédelemmel kapcsolatos előírásokat mely 

típusú jogszabály tartalmazta. A jogszabályokból kigyűjtöttem a lényegesebb tájvédelemmel 

kapcsolatos előírásokat, valamint a tájvédelem vonatkozásában létező védettségi kategóriákat, 

különös tekintettel az egyedi tájértékekre, vagy azokhoz hasonló megnevezésű és tartalmú 

kategóriákra. A vizsgálat során előre kidolgozott szempontrendszer alapján történt a jogi sza-

bályozások összehasonlítása. 
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Már a joganyag első átfutásakor is megállapítható volt, hogy a jogszabályi előírások szinte 

kivétel nélkül kizárólag a táj természeti képződményeire koncentrálnak, míg a kultúrtörténeti 

vonatkozású tájelemek jelentős mértékben háttérbe szorulnak. Ez a tendencia teljesen eltér a 

gyakorlatban tapasztaltaktól, ugyanis a felmérő munka során létrehozott kataszterekben a táj 

emberkéz által alkotott értékei dominálnak.  

2.2.1. Az összehasonlítás főbb eredményei 

2.2.1.1. Ausztria 

Ausztriában a természet és a táj védelmének jogszabályi háttere tartományi szinten szabá-

lyozott. Emiatt a vizsgálat során Burgenland tartomány természet- és tájvédelmi törvénye 

került elemzésre. A területi védelem általános kategóriái (nemzeti park, tájvédelmi körzet, 

natúrpark) mellett érdemes kiemelni a védett tájrészletek (Geschützte Landsschaftsteile) fo-

galmát, ezek kis kiterjedésű tájrészletek, vagy kultúrtájak, melyek meghatározzák a táj szer-

kezetét, képét. Összesen 337 db védett tájrészlet található az országban. Az ilyen tájrészlete-

ket a tartományi kormány nyilvánítja védetté (V. fejezet, 24.§ (1)). A törvény VI. fejezetének 

27. §-a tárgyalja a természeti emlék (Naturdenkmal) fogalmát is, mely teljes mértékben meg-

egyezik a román környezetvédelmi törvényben foglaltakkal, ezért arra a 2.2.1.4. alfejezetben 

térek ki. 

2.2.1.2. Szlovákia 

Szlovákia természet- és tájvédelméről szóló 287/1994. törvényének egyik céljaként jelenik 

meg a jellegzetes tájak védelme (I. rész, 1. cikk). A jogszabály a természet- és tájvédelem 

fontos feladataként jelöli meg az olyan zavaró tevékenységek kiküszöbölését, amelyek veszé-

lyeztetik, károsítják, vagy elpusztítják a természeti örökséget és a táj egyedi megjelenését (I. 

rész, 2. cikk). A törvény továbbá az ökoszisztéma fontos elemeként említi a tájat. A tájelemek 

– főleg az erdők, vizes élőhelyek, folyópartok, ökológiai folyosók, sziklák – ugyanis meghatá-

rozzák egy terület tájképét, hozzájárulnak az ökológiai stabilitáshoz (I. rész, 3. cikk b. pont). 

A törvény szerint a természetet és tájat védeni kell, továbbá gondoskodni kell a védett tájak-

ról, területekről, védett fajokról, fás szárúakról (I. rész, 3. cikk i. pont). Fontos megemlíteni, 

hogy a törvény a jelentős tájelemek között tartja számon az antropogén eredetű fasorokat, 

parkokat is, valamint a települési formák is megjelennek az ökoszisztéma elemeiként. Ebből 

következően sejthető, hogy a törvény a tájon valójában a természeti táj és az épített táj ötvöze-

tét, azaz a kultúrtájat érti. Ennek ellenére a jogszabályban megjelenő védettségi kategóriák 

jobbára a természeti értékekhez kötődnek: 
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Szlovákiában a természet és a táj területi védelme 5 védettségi szinten keresztül valósul 

meg. Ezek a törvényileg hitelesített kategóriák a következők: védett tartomány, nemzeti park, 

védett terület, természetvédelmi terület, természeti látványosság (az angol változatban natural 

landmark) (III. rész, I. fejezet, 12. cikk (1) bekezdés). A törvényi definíció a védett tartomány 

esetében megemlíti, hogy a területnek szép tájjal kell rendelkeznie. A nemzeti park fogalma a 

magyar jogi kategóriának teljes mértékben megfeleltethető. A védett területnél, valamint a 

természetvédelmi területnél az ökológiai hálózat megléte kerül előtérbe. A legérdekesebb te-

rületi kategória azonban a természeti látványosság (natural landmark). A törvényi meghatáro-

zás szerint ezek lehetnek pontszerű vagy vonalas kiterjedésű, vagy egy kisebb területű ökoló-

giai rendszerek (az angol változatban eco-systems) legfeljebb 50 ha-on, amely kulturális, öko-

lógiai, esztétikai, vagy tájképi szempontból jelentősek. Ide sorolhatók a sziklaalakzatok, szik-

lafelszínek, források, tavak, hasadékvölgyek (III. rész, I. fejezet, 13., 14., 16., 17., 18., cikk). 

Ez a védettségi kategória azért is érdekes, mert nemcsak területi kiterjedéssel rendelkező ele-

mek (mint pl. egy hasadékvölgy, tó) sorolhatók bele, hanem különálló, pontszerű, egyedi ob-

jektumok (sziklaalakzat, forrás) is. E tekintetben hasonlóság mutatható ki az egyedi tájérté-

kekkel összevetve.  

2.2.1.3. Ukrajna 

Ukrajna környezetvédelmi törvénye megemlíti az olyan természeti elemeket vagy egyedi 

területeket, amelyek történelmi vagy kulturális jelentőséggel bírnak. A kulturális jelentőséggel 

bíró természeti elem az egyedi tájérték fogalommal rokonítható kategória. A jogszabály felso-

rolja az ország területén található védett területek típusait: nemzeti parkok, vadrezervátumok, 

természeti emlékek, botanikus kertek, állat-és növénytani parkok, kert-, illetve tájépítészeti 

szempontból jelentős parkok, erdőrezervátumok. Mindezen felül külön megemlíti az ún. rek-

reációs zónákat, amelyek olyan szárazföldi vagy vízi területek, ahol a turisztikai célú terület-

használat a legjellemzőbb (12. rész, 61.cikk). A jogszabály szerint ezeken a területeken tiltott 

a természetes táj megváltoztatása, vagyis bármilyen negatív hatást kiváltó tevékenység végzé-

se. A törvényben egyedi védelemről nem esik szó. 

2.2.1.4. Románia 

A román környezetvédelmi törvény III. fejezete szentel teret a természeti erőforrások és a 

biodiverzitás megőrzésének, itt kapnak helyet a tájvédelmi rendelkezések is. A jogszabály 

kiemeli, hogy a – természetes élőhelyek, természeti képződmények, a biodiverzitás és az öko-

lógiai értékek mellett – a tájképi értékek megőrzése érdekében fent kell tartani és fejleszteni 
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kell a védett területek és a természeti emlékek hálózatát (III. fejezet, 4. rész, 54. törvénycikk a 

védett területek és természeti emlékek rendszeréről). Ez utóbbi fogalom meghatározása szin-

tén szerepel a jogszabályban, természeti emlék lehet bármely ritka vagy veszélyeztetett nö-

vény- és állatfaj, geológiai jelenség, egyedülálló fa, amely tudományos vagy tájképi szem-

pontból jelentős (61. törvénycikk). E meghatározásból világosan kiderül, hogy a természeti 

emlékek nem csupán az élővilágból kerülhetnek ki, hanem a földtudományi értékek köréből 

is, meghatározó szempont azok táji értéke. Érdemes megjegyezni, hogy a természeti emlék, 

mint jogi kategória a magyar természetvédelmi törvényben is megtalálható, ahol a definíció 

szerint természeti emléknek tekinthető minden olyan jelentős egyedi érték, amely különleges 

jelentőséggel bír, például ide sorolhatók a források, víznyelők, földvárak és kunhalmok. Ter-

mészeti emlék esetében védetté nyilvánítható annak környezete is, ha az objektum védelmét 

szolgálja. A két jogi kategória (a román és a magyar természeti emlék) tehát rokonítható egy-

mással, a táji értékek egyedi védelmét szolgálják.  

2.2.1.5. Szerbia 

A szerb környezetvédelmi törvény nem tartalmazza a természeti emlék fogalmát, azonban 

a jogszabály a fogalmak meghatározásával foglalkozó részében említést tesz a védett termé-

szeti javakról (angol fordításában protected natural good) és a közösségi természeti javakról 

(public natural good). Az előbbi a törvényi definíció szerint a természet egy védett darabja, 

amely speciális értékei (geodiverzitás, biodiverzitás, panoráma és tájkép) okán, valamint öko-

lógiai, kulturális, tudományos, oktatási, rekreációs vagy egyéb tulajdonsága miatt értékes. A 

közösségi természeti javak kategóriájába pedig az olyan művelt vagy nem művelt természeti 

vagyon (levegő, vízvagyon, felszín alatti értékek, erdők, panoráma, tájképek, tájak) sorolha-

tók, amelyek a társadalom minden tagja számára egyformán megközelíthetők, elérhetők (3. 

cikk). Az előbbi két fogalommeghatározás közös elemeként szerepelnek a tájak, tájképek, 

mint a természet „speciális” védendő értékei, ugyanakkor a tájképbe az emberi tevékenység 

által létrehozott elemek is szervesen beletartoznak.  

A törvény kimondja, hogy az olyan tevékenységeket kerülni kell, amelyek a védett termé-

szeti javak minőségét károsíthatják, vagy pl. a kulturális és a tájképi értékeket veszélyeztetik. 

A jogszabály nem határozza meg a táj fogalmát, ezért annak szövegéből az sem derül ki egy-

értelműen, hogy a táj fogalmán a természeti tájat vagy a kultúrtájat érti. 
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2.2.1.6. Horvátország 

Horvátország környezetvédelmi törvénye csak szerény mértékben foglalkozik a tájvédelem 

kérdésével. Egyik legfőbb környezetvédelmi célként a tájdiverzitás megőrzése jelenik meg (2. 

cikk). A törvény fogalommeghatározással foglalkozó részében viszont megtalálható a táj de-

finíciója, mint a kulturális és természeti értékek sokféleségének kifejeződése, amely alapját 

képezi egy terület egyediségének. A táj definíciója szerint a táj a természeti és az emberi té-

nyezők kölcsönhatásaként alakul ki.  A táj tehát az ember és a természet közös alkotása, ebből 

világossá válik, hogy a jogszabály a táj fogalmán a kultúrtájat érti. A törvény továbbá kiemeli, 

hogy a megfelelő tájképi és táji minőséget biztosítani kell. A törvény 6. szakasz (1) bekezdé-

sének 5. pontjában környezetvédelmi célként jelenik meg a kulturális és esztétikai értékek 

védelme.  

2.2.1.7. Szlovénia 

A szlovén természetvédelmi törvény céljai között megjelenik a természeti értékek és erő-

források, és az értékes természeti elemek, jelenségek, valamint a kulturális értékek védelmé-

nek igénye. Ezen felül a jogszabály csak a környezeti hatástanulmány kapcsán említi meg a 

tájat (IV. fejezet, 51. cikk (1)). A törvény nem tartalmaz egyéb tájvédelmi rendelkezést. 

2.2.1.8. Izland 

Izland 44/1999. sz., a természet védelméről szóló törvényének V. fejezete foglalkozik a tá-

jak védelmével. Az egyes létesítmények (pl. utak, erőművek) lehetőségekhez mérten történő 

tájba illesztését a Tvt-hez hasonlóan ez a törvény is előírja. A 36. szakasz szerint a tájrendezés 

során figyelmet kell fordítani a táj és a tájelemek védelmére.  

A törvény 37. szakasza szerint vannak olyan tájelemek, képződmények (pl. vulkanikus krá-

terek, lávamezők, édesvízi tavak, mocsarak, vízesések, hévforrások), amelyeket speciális vé-

delemben kell részesíteni. 

A fentieken túl a törvény csak általános természetvédelmi, illetve tájvédelmi előírásokat 

tartalmaz, ezért nem válik világossá az sem, hogy a táj fogalmán a jogszabály pontosan mit 

ért. 

2.2.1.9. Norvégia 

Norvégia természetvédelméről szóló 1970. évi 63. törvénye védettségi kategóriaként a 

nemzeti parkot, a védett tájakat, a természetvédelmi területeket és a természeti emlékeket em-

líti meg. A törvényen belül az 5. rész foglalkozik a tájak védelmével, mely szerint meg kell 

őrizni a természetes és az ember alakította kultúrtájakat is. Ezek a védett tájak ugyanis a tájka-
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rakter megőrzését szolgálják. A törvény 11. része szerint a természeti emlékek olyan geológi-

ai formációk, vagy a növény- és állatvilág olyan elemei, amelyek tudományos vagy történelmi 

szempontból jelentősek és védelmet érdemelnek. A IV. fejezet a tájak és a természeti környe-

zet védelméről tesz említést, mint ahogy a legtöbb tájvédelemmel kapcsolatos jogszabályban 

is az egyes tájelemek (sziklák, kőzetek, fák) emberi tevékenységektől (főleg az építéstől) való 

védelme jelenik meg.  

2.2.1.10. Svédország 

Svédország környezetvédelmi törvénye az előzőekben tárgyalt jogszabályokhoz hasonló 

védettségi kategóriákat állapít meg. A teljesség igénye nélkül: nemzeti park, természetvédel-

mi terület, kulturális védelem alatt álló területek (culture reserves), természeti emlékek, 

élőhelyvédelmi terület. Az egyes kategóriák bemutatása, valamint általános előírások megfo-

galmazásán túl a vizsgálat szempontjából lényeges információt a törvény nem tartalmaz. 

Ugyanakkor meg kell említeni, hogy a törvényi előírásokban szerepel a természeti és a 

kultúrtájak védelme. 

2.2.1.11. Finnország 

A finn természet védelméről szóló 1996. évi 1069. törvény céljai között szerepel a termé-

szeti szépségek és a tájképi értékek megőrzése. A törvény hatálya kiterjed a természet és a táj 

megőrzésére, valamint kezelésére. A természetvédelmi tervezés és a tájak megőrzése során 

figyelembe kell venni a pénzügyi, társadalmi és kulturális szempontokat, és a jellemző helyi 

és regionális sajátosságokat. Finnországban a természet védelme a nemzeti parkok létesítésén 

és egyéb védett és szigorúan védett területek kijelölésén alapszik. A tájvédelemnek a termé-

szeti tájra és a kultúrtájakra egyaránt ki kell terjednie. A törvény szerint a védett természeti 

területek kijelölésének egyik indoka, ha a területen különleges vagy ritka természeti képződ-

mények találhatók, illetve ha a terület kiemelkedő természeti szépséggel bír. Kijelölést meg-

alapozó indok még, ha a területen a természeti örökségnek egy ritkaságszámba menő típusa 

helyezkedik el. 

 A törvény 23. része a természeti emlékekkel foglalkozik (az angol változatban natural 

monument). A törvény értelmezése szerint természeti emlék lehet egy magányos fa, facsoport, 

erodált szikla vagy más természetes formáció, amely szépsége, ritkasága, tájképi vagy tudo-

mányos jelentősége miatt a különleges védelemre érdemes. A törvénynek ez a része áll legkö-

zelebb az egyedi tájérték fogalmához. A természeti emlékek kijelölése a hatóság feladata. A 

hatóság felelős azért, hogy a természeti emlék jól látható módon kerüljön kijelölésre. A tör-
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vény védelem alá helyezi a természetes élőhelyeket is, egyebek mellett a nyílt területen elhe-

lyezkedő fákat vagy facsoportokat, mint a táj meghatározó elemeit. Ugyanakkor a hazai jog-

szabályi háttérhez hasonlóan a tájvédelmi körzetek is szerepelnek a jogszabályban. 

2.2.1.12. Németország 

Németországban a szövetségi természetvédelmi törvény (Bundesnaturschutzgesetz) tartal-

mazza a tájvédelemmel kapcsolatos intézkedéseket, melyek közül a téma szempontjából ki-

emelt jelentőségű az ún. tájtervezés és tájterv (Landschaftsplanung). A tervezés során a szak-

emberek felmérik a tájak jelenlegi állapotát, majd azt a tájaknak az intézkedések hatására vár-

ható állapotával hasonlítják össze. A törvény a tájkezelés vonatkozásában elérendő célokat és 

különböző betartandó elveket fogalmaz meg. A végcél a tájak megőrzése és minőségük javí-

tása. E cél elérésében kiemelt szerepük van az ún. tájprogramoknak (Landschaftsprogramme), 

tájkeretterveknek (Landschaftsrahmenpläne) és tájterveknek (Landschaftspläne). 

A törvény céljai között a 13. pontban jelenik meg a tájak védelme, valamint külön pontként 

(14.) szerepel a történeti kultúrtájak (Historische Kulturlandschaften) és tájrészletek védelmé-

nek célkitűzése. Bár a jogszabály a táj fogalmát nem tartalmazza, ennek ellenére sejthető, 

hogy a táj fogalmába a kultúrtáj is beletartozik. 

A törvény a védelem alapja szerint kettő védettségi kategóriát különít el, az első csoportba 

a természetvédelmi terület, a nemzeti park, a bioszféra rezervátum, a tájvédelmi körzet és a 

natúrpark tartozik, ahol a terület védelme a hangsúlyos, a második – a vizsgálat szempontjá-

ból fontosabb – csoportban a természeti emlék (Naturdenkmal) és a védett tájelem (Geschützte 

Landschaftsbestandteil) szerepel, ahol az egyedi védelem válik hangsúlyossá. 

A természeti emlék a jogszabály szerint egyedi alkotásnak tekinthető. Védettség szempont-

jából a törvény a természeti emlék 5 ha-os területét helyezi oltalom alá. Különleges védelmet 

élvez, melynek oka ritkaságában, egyediségében vagy szépségében keresendő, esetleg valami-

lyen tudományos érvvel támasztható alá. 

A védett tájelem, mint jogi kategória jobban megközelíti a magyar egyedi tájérték fogal-

mát. A különleges védelem ez esetben is fennáll, azonban itt a táj alkotóelemeié a főszerep. 

Ezáltal például védetté nyilvánítható egy szép fasor, fa vagy sövény. A védelem célja az adott 

tájalkotó elem megóvása a károsodásoktól. Az egyedi tájértékek felmérése esetében ez utób-

bihoz hasonlóan fontos a veszélyeztető tényezők feltárása az értékek eredményes megóvásá-

hoz (TÓTH SZ. 2009, 2010). 
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2.2.1.13. Svájc 

Svájcban a Természet- és Honvédelem Szövetségi törvényében (Bundesgesetzüber den 

Natur- und Heimatschutz) már megtalálható a tájérték (Landschaftswert) szó, de fogalma nem 

azonos annak magyar jogi értelmezésével, nem jogi kategória (TÓTH SZ. 2009, 2010). A fo-

galmat ugyanis a törvény csak általános jelleggel használja. A törvény alapján Svájc termé-

szeti értékeinek védelme a nemzeti parkokban (Nationalpark), a regionális natúrparkokban 

(Regional Naturpark) és az ún. kalandparkokban (Naturerlebnispark) valósul meg. 

2.2.1.14. Bulgária 

Bulgáriának a környezetvédelméről szóló 96/2002. sz. törvénye szerint a különböző tevé-

kenységeket többek között a táj, valamint a természeti és kulturális értékek védelmére figye-

lemmel kell elvégezni. A törvény tartalmazza a táj fogalmát is. A táj egy olyan terület, ame-

lyet a természeti és/vagy emberi tényezők kölcsönhatásának eredményeképpen alakult ki. A 

környezetvédelmi hatásvizsgálatokban, továbbá a tervezés során szintén számolni kell a tevé-

kenységek tájra gyakorolt hatásával. A bolgár környezetvédelmi törvényben tehát a kulturális 

értékek is megjelennek.  

A természet védelméről szóló 47/1967. sz. törvény a tájakkal és táji értékekkel kapcsolat-

ban az előbbinél jóval részletesebb előírásokat tartalmaz. A törvény 2. §-a kimondja, hogy 

egyebek mellett a jellegzetes tájak (az angol változatban characteristic landscapes) és a figye-

lemreméltó, illetve rendkívüli természeti helyek (remarkable natural spots) részesülhetnek 

védelemben és esnek a szabályozás hatálya alá. A 10. § a környezetvédelmi törvényhez ha-

sonló megállapítást tesz, mely szerint az emberi tevékenység során figyelmemmel kell lenni a 

tájak megőrzésére, továbbá a táj és az épített környezet összhangját meg kell teremteni. A 

törvény III. fejezete foglalkozik a természetes helyekkel (natural sites), vagyis a tudományos, 

történelmi vagy kulturális jelentőségű, jellemző természeti szépségű vagy rekreációs és turisz-

tikai célokat szolgáló területekkel, amelyek védelmet élveznek. A természeti területek közé 

sorolhatók pl. a természeti tereptárgyak és látványosságok (natural landmarks), amin a tör-

vény a jellegzetes tájakat, illetve a történelmi jelentőségű helyszíneket érti.  

A 18. § szerint az olyan természeti területet, amely földtani, őslénytani, növényzeti vagy 

más jellegzetessége révén – függetlenül annak helyszínétől – tudományos, kulturális, törté-

nelmi vagy esztétikai értékkel rendelkezik, természeti látványossággá (Natural Landmark) 

kell nyilvánítani. Ez a természeti látványosság kategória tartalmát tekintve emlékeztet az 

egyedi tájérték kategóriára. A természetvédelmi törvény 19. §-a szerint a jellegzetes tájak, 
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természeti területek – például hágók, szurdokok stb. –, amelyek turisztikai és rekreációs célo-

kat szolgálnak, védelemre érdemesek. 

2.2.1.15. Összegzés 

14 európai állam természet-, illetve környezetvédelmi törvénye elemzésének eredménye-

képpen megállapítható, hogy a vizsgált országok jogrendjében nem található az egyedi tájér-

tékkel azonos jogi kategória, azt legnagyobb mértékben a természeti emlék, illetve a természe-

ti látványosság (natural landmark) fogalma, illetve a német védett tájelem (Geschützte 

Landschaftsbestandteil) fedi. Az egyedi tájérték, mint fogalom ugyan a természeti érték fo-

galmával is rokonítható, ugyanakkor érdemes megemlíteni, hogy a természeti emlék fogalma 

a hazai jogi szabályozásban is megjelenik. A természeti emlék kategória Ausztria, Ukrajna, 

Románia, Svédország, Finnország és Németország jogrendjében volt megtalálható.  

A természeti látványosság (natural landmark), mint különleges kategória Szlovákia és Bul-

gária jogrendjében jelent meg, amely kulturális, ökológiai vagy tájképi szempontból is jelen-

tőséggel bírhat. A természeti látványosság kategória ezért rokonítható az egyedi tájérték foga-

lommal, azonban lényeges különbség a két kategória között, hogy a természeti látványosság 

fogalmán csak a természeti értékeket (pl. sziklaalakzatokat) értjük.  

Sajátos kategóriarendszert alkalmaz a vizsgált jogszabályok közül Szerbia joganyaga. A 

védett természeti javak (protected natural good) valamely különleges tulajdonságuk (panorá-

ma, földtani, ökológiai jelentőség) okán érdemelnek védelmet, míg a közösségi természeti 

javak (public natural good) a társadalom egésze számára hozzáférhetők. A hozzáférhetőség az 

egyedi tájértékek esetében sem elhanyagolható.  

A jogszabályok elemzése során világossá vált, hogy a táj fogalma a joganyag jelentős ré-

szében meg sem jelenik, továbbá az elemzéssel érintett országok természet- és környezetvéde-

lemmel foglalkozó jogszabályainak táji értékei leginkább a természeti környezethez kötődnek. 

Az alkalmazott kategóriarendszer, a védelemmel kapcsolatos előírások mind-mind ezt tá-

masztják alá. Ezzel szemben a magyar jogértelmezés az egyedi tájérték fogalmán keresztül a 

természetvédelem rendszerébe integrálja a tájban megjelenő természeti és kultúrtörténeti érté-

keket is.  

A táj fogalma ugyan a vizsgált jogszabályok többségében nem jelenik meg, ennek ellenére 

az alkalmazott kategóriarendszert elemezve megállapítható, hogy a táj fogalmán valójában a 

kultúrtájakat értik. Erre vonatkozó utalás volt fellelhető Szlovákia, Horvátország, Svédország, 

Finnország, Németország és Bulgária joganyagában. Finnország természetvédelmi törvénye 

például kimondja, hogy a tájvédelemnek a természeti tájra és a kultúrtájakra egyaránt ki kell 
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terjednie. Horvátország környezetvédelmi törvényében szerepel a táj fogalma, amely a tájat az 

emberi tevékenység és a természeti tényezők kölcsönhatásaként értelmezi. A német termé-

szetvédelmi törvény pedig külön pontként szerepelteti a történeti kultúrtájakat (Historische 

Kulturlandschaften). 

Összességében a magyar egyedi tájérték fogalomhoz a vizsgált fogalmak közül talán a 

szlovák és a bolgár jogrendben szereplő természeti látványosság fogalma esik legközelebb. 

Ugyanakkor általánosságban elmondható, hogy a területi védettség kategóriái szinte minden 

állam vizsgált jogszabályában megtalálhatók voltak. Minden elemzett törvény tartalmazott 

tájvédelemmel kapcsolatos részt, ezek részletessége azonban eltérő volt. Ennek a részletes-

ségbeli különbségnek az oka valószínűleg az, hogy az elemzett államok jogrendjében a tájvé-

delemmel kapcsolatos összes információt nem minden esetben a természet-, illetve a környe-

zetvédelmi törvény tartalmazza, ami indokolttá teheti a vizsgált országok jogrendjének vizs-

gálatát. 

3. Az egyedi tájértékek kataszterezése 

A kataszteri felmérés alapját a Magyar Nemzeti Szabvány (MSZ 20381: 1999) képezi, 

amelyet a nemzeti szabványosításról szóló 1995. évi XXVIII. törvény alapján tettek közzé. Az 

egyedi tájérték kataszterezése szabványának módosítására 2009 áprilisában került sor, mivel 

annak tartalma a felvételező munka tapasztalatai szerint pontosításra szorult. Az új szabvány 

néhány elemét tekintve módosult pl. egy átalakított tipizálási lista jelenik meg a mellékletben. 

A változás különösen a földtudományi értékek tipizálási rendszere kapcsán szembeötlő. A 

továbbiakban a szabvány alapján az egyedi tájértékek kataszterezésének folyamatát, az egyes 

szabványváltozatok közti különbségeket, a tipizálási rendszer átalakítására tett javaslatokat, 

valamint a kataszterezés módszertani kérdéseit tekintjük át. 

3.1. A kataszterezés folyamata 

A szabvány szerint az egyedi tájértékek megállapítása és nyilvántartásba vétele az adat-

gyűjtéssel kezdődik, amit az adatfeldolgozás követ. A felmérések elvégzését megelőző adat-

gyűjtés különösen fontos, hiszen a tájértékekről előzetesen begyűjtött információk egyrészt 

segítik a potenciális egyedi tájértékek beazonosítását, másrészt megkönnyítik az adatlap kitöl-

tését. Az adatgyűjtés során (a szabvány javaslata alapján is) érdemes elmélyedni a helytörté-

neti és általános érvényű monográfiákban, tanulmányokban, továbbá hasznos információk 

gyűjthetők össze a településrendezési tervekből. A települések lakosságával történő beszélge-

tés is eredményes lehet, a helyi adatközlők ugyanis sokszor több információval rendelkeznek, 
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mint a felmérést végző szakemberek. Ugyanakkor a helyi adatközlőktől származó, egyéb for-

rásokkal nem alátámasztott információkat „feltételezésekként” szükséges kezelni, ezt a kö-

rülményt az adatlapon is meg kell jeleníteni (KISS G. et al. 2011). A tájértékekről készült régi 

fényképfelvételek szintén hasznosak lehetnek, segíthetnek összevetni a tájérték múltbeli kül-

lemét annak napjainkban tapasztalható megjelenésével. A fényképfelvételek ugyanakkor saj-

nos arra is ráébreszthetik a ma emberét, hogy sok értékes épület régen nem a mai formájában 

volt jelen a helyi lakosság életében. Az idők során az épületeket átépítették, esetleg lebontot-

ták, külsejüket megváltoztatták. Ezért egykori fényképek fontos szerepet kaphatnak az eredeti 

állapot helyreállításában; jó példa erre a bujáki Sas-bérci kilátó, amelynek esetében a leégett 

kilátót egy régi fénykép alapján építették újjá.  

A szabvány a felvételezett tájérték nyilvántartásba vételre való alkalmasságát is vizsgálja. 

A szabvány alapján a tájérték akkor vehető nyilvántartásba, ha a táj karakterét meghatározza, 

valamint az alábbi szempontok közül legalább eggyel rendelkezik: 

- településkaraktert meghatározó, befolyásoló jelleg; 

- tájszerkezet mozaikossága, változatossága, sokfélesége; 

- ritkaság, egyediség, különlegesség; 

- régiesség, ősiségi jelentőség; 

- hagyományőrzési jelentőség, nevezetesség; 

- homogenitást megtörő jelleg; 

- patriotikus jelentőség; 

- etnikai, néprajzi jelentőség. 

Szükséges megemlíteni, hogy a fent felsorolt szempontok erősen szubjektív töltetűek, 

ugyanis legtöbbször a felmérést végző szakember megítélésén múlik a nyilvántartásba vétel. 

A szabvány a földtudományi értékek vonatkozásában egy különleges kitételt határoz meg. 

Minden olyan földtudományi érték, amelyhez hagyomány, legenda, népmonda kapcsolódik 

egyedi tájértéknek tekinthető. A szabvány további lényeges előírása, hogy a geomorfológiai 

egyedi tájérték altípus felvételezésekor javasolt a jelenleg ható felszínalakító folyamatok 

eredményeképpen létrejött területek kataszterezése.  

A felvételező munka során az adatokat a szabvány M1. számú mellékletében bemutatott 

adatlapon szükséges rögzíteni.  
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4. ábra. Kitöltött kataszteri adatlap (MSZ 20381:2009 magyar nemzeti szabvány adatlapja) 

Az adatlapon fel kell tüntetni a tájérték megnevezését, típusba sorolását, helyét, főbb jel-

lemzőit, állapotát és veszélyeztető tényezőit. A szabvány előírása alapján az adatlapokat A/4-

es formátumban kell elkészíteni, annak tartalmaznia kell egy fényképfelvételt és az áttekintő 

térképet, amely az objektum településen belül elfoglalt helyét adja meg. A felvételező mun-

kához továbbá 1:10 000-es méretarányú topográfiai térkép és fényképezőgép is szükséges.  

A felvételező munka következő lépése az adatfeldolgozás, melynek során az adatgyűjtés 

folyamán és a terepi felvételezéskor összegyűjtött információk kerülnek összegzésre, szakmai 

mérlegelésre. Mivel a felmérések eredményei az adatlapon kerülnek rögzítésre, fontos, hogy 

az adatfeldolgozás lehetővé tegye az adatok számítógépes adatbázisba történő rendezését. Az 

egyeditájérték-kataszterek nyilvántartására a Természetvédelmi Információs Rendszer (a to-

vábbiakban: TIR) egyedi tájérték modulja szolgál. A nyilvántartásról részletesebben a 4. feje-

zetben esik szó. 
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3.2. Az egyes szabványváltozatok bemutatása és értékelése 

Az egyedi tájértékek kataszterezésének szabályait kezdetben az MSZ 20381:1999 szab-

vány állapította meg, majd a felmérő munka gyakorlati tapasztalatai alapján kerülhetett sor a 

szabvány módosítására 2009-ben. Jelen fejezet a szabvány felépítésének megfelelően halad 

végig az egyes szabványváltozatok elemzése céljából.  

Noha a két szabványváltozat sok szempontból jelentősen eltér egymástól, közös bennük, 

hogy már az 1999-es szabvány is meghatározta azon értékek körét, amelyek nem kerülhetnek 

felvételezésre az egyedi tájértékek kataszterezése során. Ilyen kivételként határozta meg a 

szabvány a törvény erejénél fogva (ex lege) védett természeti területeket és értékeket, vala-

mint az élőhely altípusba sorolható védett természeti területen vagy Natura 2000 területen 

található élőhelyeket. Ezen értékek felmérésének tilalma akkor lehet probléma forrása, 

amennyiben egy település közigazgatási területén jelentős kiterjedésű országosan védett terü-

let található. Ebben az esetben ugyanis nem tud megvalósulni a szabvány azon előírása, mely 

szerint a felmérést a település teljes közigazgatási területére el kell készíteni (BÖSZÖRMÉNYI 

K. et al. 2002). 

Az adatgyűjtés vonatkozásában 1999-es szabvány ajánlása alapján a helyszíni adatgyűjtés-

hez 1:25 000-es, vagy részletesebb topográfiai térkép szükséges. Míg a 2009-es szabvány 

ennél részletesebb, 1: 10 000 méretarányú topográfiai térképet javasol a felvételező munká-

hoz.  

Az egyedi tájértékek értékelésének vonatkozásában az 1999-es szabvány külön, mérték-

számos rendszert alkalmazott. A tájértékeket a 2. táblázatban megjelölt szempontok szerint 

vizsgálták meg, és 1-5-ig terjedő skálán osztályozták. A nyilvántartásba vételhez a tájértéknek 

legalább 20 pontot kellett elérnie. A szabvány ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy az 

egyedi tájértékek megállapításához és nyilvántartásba vételéhez nem elegendő csupán az érté-

kelés eredménye, az önkormányzat megerősítő állásfoglalására ugyanis minden esetben szük-

ség van. Az 1999-es szabvány mértékszámos értékelési rendszerével szemben a 2009-es 

szabvány már egy lényegében hasonló szempontok mentén kialakított, de jóval letisztultabb 

osztályozási rendszert alkalmaz.  
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MSZ 20381:1999 szabvány MSZ 20381:1999 szabvány 

ritkaság/egyediség/különlegesség 
településkaraktert meghatározó, befolyásoló 

jelleg 

régiség/ősiségi jelentőség 
tájszerkezet mozaikossága, változatossága, 

sokfélesége 

idegenforgalmi/látogatottsági jelentőség ritkaság, egyediség, különlegesség 

hagyományőrzési jelentőség régiesség, ősiségi jelentőség 

esztétikai/látványjelentőség (tetszetős-

ég/érdekesség) 
hagyományőrzési jelentőség, nevezetesség 

történelmi/patriotikus jelentőség homogenitást megtörő jelleg 

tudományos/szakterületi jelentőség patriotikus jelentőség 

oktatási/ismeretterjesztési jelentőség etnikai, néprajzi jelentőség 

etnikai/néprajzi jelentőség  

kultúrtörténeti jelentőség  

ökológiai jelentőség  

sérülékenység/veszélyeztetettség  

2. táblázat. A tájértékek rendszerezése az MSZ 20381:1999 és az MSZ 20381:2009-es szab-

ványban 

Rátérve az egyedi tájértékek felvételezésére szolgáló adatlapra, szükséges megemlíteni, 

hogy az 1999-es szabvány egy kevésbé kidolgozott adatlapot használt, melynek adattartalma 

is jóval szegényebb, mint a 2009-es szabványban szereplő adatlapé. A 2009-es szabvány pél-

dául a tájértékek helyének pontosabb beazonosíthatósága érdekében a felmérőktől már az 

EOV-koordináták rögzítését is kéri. A koordináták használata jelentős mértékben megkönnyí-

ti az objektumoknak akár egy későbbi felülvizsgálat keretében történő felkeresését. 

Eltérésekre azonban nemcsak az adatlap szerkezetét és tartalmát érintően van példa a két 

szabványváltozat vonatkozásában, hanem a kitöltési útmutató esetében is. Míg az 1999-es 

szabványban az egyedi tájérték megnevezése rovatban a névnek utalnia kellett a tájérték fajtá-

jára, addig a jelenleg is hatályos 2009-es változatban ez már nem jelenik meg követelmény-

ként. A 2009-es szabvány alapján első helyre a tájérték hivatalos megnevezésének kell kerül-

nie, vagy a legelfogadottabb, legtöbbet használt elnevezésének.  

Szakmai szempontból a legizgalmasabb kérdés az egyedi tájértékek tipizálási rendszerének 

változása. A szabvány egymásra épülő rendszerben határozza meg az egyedi tájértékek főtí-

pusait, típusait, altípusait és fajtáit. Pl. egy harangtorony felmérésekor az objektum a kultúr-

történeti értékek főtípusába, ezen belül a településsel kapcsolatos egyedi tájértékek típusába, 

majd a kultikus, szakrális építmény, alkotás, helyszín elnevezésű altípusba és a harangtorony 

elnevezésű fajtába sorolható be (3. táblázat).  
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Főtípus Típus Altípus Fajta 

1. Kultúrtörténeti 

egyedi tájértékek 

1.1.       Település-

sel kapcsolatos 

egyedi tájértékek 

1.1.1.       Mindennapi élettel kapcsolatos építmény, 

állandó (művészeti) alkotás 

településszerkezet; utcakép; közintézmény épülete; kastély, kúria; lakóépület, 

épületrész, udvar; tájház; köztéri szobor; parasztfürdő; mosóhely, mosóház; 

kapu; pad 

1.1.2.       Birtokjel, határjel határdomb, határhalom; határkő; határjelző kőrakás; határárok; határmezsgye 

1.1.3.       Kultikus, szakrális építmény, alkotás, hely-

szín 

templom, imaház; kolostor, monostor; kápolna; remetelak, remetebarlang; kál-

vária, kálváriadomb; harangtorony; harangláb; feszület; képesfa; szentek szob-

ra; szentháromság-szobor; pestis-oszlop; fülkés szikla, 'kaptárkő'; 'jeleskő', 

'szerkő' 

1.1.4.       Temetkezéssel kapcsolatos építmény, művé-

szeti alkotás 

temető; ravatalozó; sírkő; síremlék; fejfa, kopjafa 

1.1.5.       Védelemmel kapcsolatos létesítmény 
erőd, vár; várfal, vártorony, bástya; városfal, városkapu, őrtorony; sánc, árok; 

bunker; tűzvigyázó torony; tűzoltólaktanya, tűzoltószertár 

1.1.6.       Földméréssel kapcsolatos létesítmény 
földmérési alapponthoz kapcsolódó létesítmény; nevezetes földrajzi ponthoz 

kapcsolódó jelzés 

1.1.7.       Zöldfelületi létesítmény, objektum 
park; vadaspark; közintézmény kertje; kastélykert, kúriakert; gyűjteményes 

kert; faegyed, 'jelesfa'; fasor; fásítás 

1.2.       Közleke-

déssel, szállítással 

kapcsolatos egyedi 

tájértékek 

1.2.1.       Út, útvonal vagy annak részlete 
hadiút; postaút; kereskedelmi út; zarándokút; csordaút, hajcsárút; mélyút; vas-

út; erdei vasút; lóvasút; hajóvontató út; kötélpálya; sikló 

1.2.2.       Útvonalakat összekötő létesítmény híd; alagút; viadukt; rév; komp 

1.2.3.       Közlekedéssel, szállítással kapcsolatos épít-

mény, épület, létesítmény 

vasútállomás; őrház, bakterház; vámház; kikötő; útkaparóház 

1.3.       Termeléssel 

kapcsolatos egyedi 

tájértékek 

1.3.1.       Erdő- és vadgazdálkodással kapcsolatos 

egyedi tájérték 

erdészház, vadászház, erdei kunyhó; vadászles; csúszda, rakodó; erdő- és vad-

gazdálkodással kapcsolatos emlékhely 

1.3.2.       Agrártörténeti egyedi tájérték 

majorság; tanya; pince, pincesor, pincetelep, pincefalu; présház, borház; istál-

ló, ól, pajta; terménytároló, magtár, csűr; verem; hídmérleg; öntözőmű; halas-

tó; csőszkunyhó; kemence, aszaló, füstölő; fokgazdálkodás létesítményei; mű-

velési szerkezet; fás legelő  

1.3.3.       Ipartörténeti egyedi tájérték 
műhely, üzemépület; erőmű; vashámor, vaskohó; huta; szénégető; mészégető; 

malom, malomárok, malomtó; kenderáztató  

1.3.4.       Bányászattal kapcsolatos egyedi tájérték 
külszíni fejtés, anyagnyerő-hely; horpa; fúrótorony, aknatorony; táró, ereszke; 

szállítópálya, sikló, vasút; rakodó; dúsító, őrlő, törő 

1.3.5.       Vízhasználattal, vízgazdálkodással kapcsola-

tos egyedi tájérték 

csatorna; zsilip; gát; tározótó; áteresz; szivattyútelep; víztorony; forrásfoglalás; 

kút; tóka; közterületi csap; falikút, vízköpő 



34 

 

Főtípus Típus Altípus Fajta 

1.4.       Egyéb 

emberi tevékeny-

séghez, eseményhez 

kapcsolódó egyedi 

tájértékek 

1.4.1.       Történelmi vagy kulturális eseménnyel, illet-

ve jelentős személlyel kapcsolatos egyedi tájérték 

ütközet- ill. csatahely, táborhely, tanácskozóhely; honvédsír, katonasír, sírmező; 

emlékmű, emlékszobor, emlékoszlop, emléktábla; emlékház; emlékfa, emlékfa-

sor, emlékfásítás; emlékliget, emlékkert, emlékpark; híres személlyel kapcsola-

tos emlékhely; 'jeleskő'; történelmi, népmondai emlékhely; ideiglenes jelleggel 

létesített, kulturális eseménnyel kapcsolatos építmény vagy terepalakulat 

1.4.2.       Turizmushoz, természetjáráshoz kapcsolódó 

egyedi tájérték 

turistaház, kulcsosház; kiépített turistaút; pihenőhely; kilátótorony; természetjá-

ráshoz kapcsolódó emlékhely, jeles hely 

1.4.3.       Vendéglátáshoz kapcsolódó egyedi tájérték csárda; fogadó; panzió; szálloda 

2. Természeti 

egyedi tájértékek 

2.1.       Földtudo-

mányi egyedi tájér-

tékek 

2.1.1.        Geológiai egyedi tájérték 

mélységi magmás kőzet feltárása, előfordulása; vulkáni kőzet feltárása, előfor-

dulása; üledékes kőzet feltárása, előfordulása; ásvány-előfordulás, -lelőhely; 

ősmaradvány előfordulása, lelőhelye; metamorf kőzet feltárása, előfordulása; 

rétegtani jelentőségű feltárás, képződmény; törés, vetődés feltárása, előfordulá-

sa; gyűrődés feltárása, előfordulása 

2.1.2.        Geomorfológiai egyedi tájérték 

intrúziós (benyomulásos) domborzati forma; vulkáni eredetű domborzati forma; 

gyűrt domborzati forma; töréses–vetődéses domborzati forma; folyóvíz munkája 

által létrehozott felszínforma; szél munkája által létrehozott felszínforma; tö-

megmozgások által létrehozott felszínforma; karsztforma; sajátos kőzetminő-

séghez kötődő felszínforma; komplex eredetű felszínforma; sajátos keletkezésű 

mikroforma 

2.1.3.        Talajtani egyedi tájérték talajszelvény; talajmintázat; talajtani folyamatok felszíni bélyegei 

2.1.4.        Víztani egyedi tájérték 
forrás; folyóvízhez kapcsolódó képződmény; állóvízhez kapcsolódó képződ-

mény 

2.2.       Biológiai 

egyedi tájértékek 

2.2.1.        Növényegyed, növénycsoport 
erdőrészlet, erdőmaradvány, erdőszegély; erdősáv vagy erdősáv maradványa; 

facsoport, fasor; fa, jellegfa; cserjecsoport, cserjesáv; mezsgye 

2.2.2.        Élőhely 

hínárnövényzet; mocsarak, mocsárrétek; lápok, láprétek; hegyvidéki gyepek; 

szikesek; homoki gyepek; sziklagyepek, lejtősztyeppek; löszgyepek; pionír 

élőhelyek, zátony, löszfal, szakadópart, sziklafal; cserjések, erdő- és cserjés 

szegélyek; erdő-gyep mozaikok; láp- és ligeterdők; üde lomboserdők; sziklás 

erdők, bokorerdők; fenyőerdők; felhagyott gyümölcsösök, szőlők 

2.2.3.        Állatok tartózkodására szolgáló hely fészek, fészektelep; táplálkozóhely 

3. Tájképi egyedi 

tájértékek 

3.1.       Kilátópont 

egyedi vagy jelleg-

zetes látványképpel 

 

kilátópont, 'látókő'; kilátótorony 

3.2.       Vonalas 

jellegű kilátóhely 

egyedi vagy jelleg-

zetes látványképpel 

 panorámaút; panoráma sétaút 
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3. táblázat. Az egyedi tájértékek tipizálási rendszerének felépítésére (szerk. ERDÉLYI-TÓTH SZ. 2016) 
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Az 1999-es szabvány tipizálási rendszerét vizsgálva megállapítható, hogy az csak 2 főtí-

pust különböztetett meg, mégpedig a kultúrtörténeti értékek és a természeti képződmények 

főtípusát. A tájképi egyedi tájértékek főtípusa itt még nem jelent meg elkülönítetten, hanem a 

típuslistában a természeti képződményeken belül esztétikai tájértékek megnevezéssel kapott 

helyet. Itt szükséges megjegyezni, hogy a szabványnak elvileg alapvetően nem célja az összes 

típus, altípus és fajta felsorolása, ugyanis csak a leggyakrabban használt értéktípusokat tartal-

mazza. Mindemellett lehetőség van a tipizálási lista bővítésére is, természetesen az észszerű-

ség határain belül. Azaz amennyiben a felmérő által az adatlapon rögzített tájérték egyik faj-

tába sem tartozik, a felmérő új kategóriát írhat rá az adatlapra. Később ezek az új típusok és 

fajták bekerülhetnek a szabványba. Természetesen ezt gondos szakmai mérlegelés előzi meg. 

Eddig még nem került sor az új fajták szabványba történő beemelésére.  

Az osztályozási rendszert vizsgálva megállapítható, hogy a lista szerkezete a listaszintek 

számának csökkentése által egyszerűsödött. Ugyanakkor a főtípusok száma a 2009-es szab-

ványban a tájképi egyedi tájértékek főtípus szintre történő emelésével 2-ről 3-ra nőtt. 

 MSZ 20381:1999 MSZ 20381:2009 

Kultúrtörténeti egyedi tájérték 

Típus  4 4 

Altípus 26 18 

Fajta 53 139 

Alfajta 6  
Természeti képződmények/természeti egyedi tájérték 

Típus  3 2 

Altípus 8 7 

Fajta 15 50 

Alfajta 12  
Tájképi egyedi tájérték 

Típus  - 2 

Altípus - - 

Fajta - 4 

4. táblázat. Az MSZ 20381:1999 és az MSZ 20381:2009-es szabvány tipizálási rendszerének 

összehasonlítása a számok tükrében (szerk. ERDÉLYI-TÓTH SZ. 2016) 

A 2009-es szabványban továbbá az altípusok számának csökkenése és a fajták számának 

jelentős növekedése figyelhető meg. Amennyiben a kultúrtörténeti egyedi tájértékek tipizálási 

rendszerét tekintjük át, megállapítható, hogy a típusok száma változatlan maradt, míg az altí-

pusok száma csökkent és a fajták száma jelentős mértékben növekedett. A kultúrtörténeti 

egyedi tájértékek tipizálási rendszerének kidolgozottsága azzal magyarázható, hogy egyedi 

tájértéken a kezdetekben csak az ember által létrehozott tájelemeket értették, továbbá a kultúr-

történeti értékek osztályozási rendszerének kialakítása általánosabb ismereteket igényel, mint 
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pl. a földtudomány értékek tipizálási rendszerének kialakítása, amelyhez a szakirányú ismere-

tek elengedhetetlenek.  

A tipizálási rendszer főtípusai elnevezésüket tekintve is megváltoztak, míg az 1999-es 

szabvány a természeti képződmények megnevezést használta, addig a 2009-es szabványban 

ezt a természeti egyedi tájérték kifejezés váltotta fel. A típusok megnevezése azonban nem 

változott (biológiai egyedi tájérték, földtudományi egyedi tájérték). A földtudományi értékek 

tipizálási rendszerének változásáról a következő alfejezetben esik szó. 

3.2.1. Az MSZ 20381:2009 szabvány földtudományi értékekkel kapcsolatos tipizálási 

rendszerének értékelése 

Az alfejezetben a földtudományi értékekhez kapcsolódó eddig használt, vagy javaslatként 

született tipizálási rendszerek képezik a vizsgálat tárgyát.  A felvételezett értékek a felmérések 

során a szabvány által meghatározott típuslista segítségével sorolhatók be. Az MSZ 

20381:2009 szabvány hierarchikus jellegű listája főtípusokból, típusokból, altípusokból és 

fajtákból épül fel, összesen 3 főtípust, 8 típust, 25 altípust és 193 fajtát tartalmaz (5. táblázat). 

 Kultúrtörténeti 

egyedi tájérték 

Természeti 

egyedi tájérték 

Tájképi egye-

di tájérték 

Összesen 

Főtípus 1 1 1 3 

Típus 4 2 2 8 

Altípus 18 7 0 25 

Fajta 139 50 4 193 

5. táblázat. Az MSZ 20381:2009-es szabvány tipizálási rendszerének áttekintése 

Az egyes főtípusokhoz kapcsolódó típuslisták számát tekintve megállapítható, hogy a leg-

részletesebben kidolgozott kategóriarendszer a kultúrtörténeti értékek esetében figyelhető 

meg, ahol 18 altípus és 139 fajta szerepel a listán. A vizsgálat tárgyát képező földtudományi 

értékek típus altípusainak (4 db) és fajtáinak száma (26 db) ugyanakkor jóval elmarad a kul-

túrtörténeti értékek típusainak altípus-, illetve fajtaszámától. A jelenségre több magyarázat 

lehetséges, de leginkább az értéktípus egyedisége és sajátos szakértelmet igénylő felmérése 

adja meg a választ. A földtudományi értékek felmérésének nehézségeivel a 3.4. fejezet foglal-

kozik. 

Tovább vizsgálva a szabványt elmondható, hogy az 1999. évben kiadott első szabvány a 

földtudományi értékek esetében a maitól eltérő tipizálási rendszert használt. Az elkülönítés 

alapja – a későbbi, 2009-es változathoz hasonlóan – a földtudományi értékek jellege volt, e 

szerint a szabvány 9 kategóriát különböztetett meg.  
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Belső erők által kialakított formák Külső erők által kialakított formák 

  

5. ábra. A földtudományi értékek tipizálása kialakító erőik szerint (DOBOS A. 2013 nyomán) 

Az 1999-es szabványt áttekintve fontos hangsúlyozni, hogy a földtani képződmények ka-

tegóriájába tartozó egyedi tájértékek elkülönítésénél a kőzettani felépítés nem kapott szerepet. 

Az egyes fajták többnyire a kőzetek előfordulási helyét adták meg (pl. felszíni előfordulás; 

sajátos felszíni kőzet előfordulása; felszínközeli előfordulás). Ez a tipizálási rendszer koránt-

sem volt teljes körű, szakmai szempontból ugyanis nem különítette el kellőképpen az egyes 

fajtákat. 

A morfológiai – amit helyesebb lett volna geomorfológiainak nevezni – képződmények ti-

pizálásakor az 1999-es szabvány 12 altípust használt: endogén eredetű formákhoz kapcsolódó 

egyedi tájérték; exogén eredetű formákhoz kapcsolódó egyedi tájérték; dombtető, gerinc; fel-

színi – a régió talaját jellemző felszíni bélyeg; felszín alatti egyedi tájérték; folyóvízhez, álló-

vízhez és talajvízhez kapcsolódó egyedi tájérték; ásványok, ősmaradványok, kőzetek előfor-

dulása, valamint rétegsor feltárása. A felszínt alakító belső és külső erők által történő elkülö-

nítés logikus, ugyanakkor a szabvány által bevezetett orográfiai megközelítésű dombtető, ge-

rinc altípus létjogosultsága erősen megkérdőjelezhető. 

A vízrajzi és talajtani egyedi tájértékek esetében megfigyelhető, hogy az alkalmazott tipi-

zálási rendszer jóval részletesebb, mint a későbbi 2009-es szabványban. 

Az 1999-es szabvány módosításával kapcsolatban több javaslat is napvilágot látott. Ezek 

közül kiemelkedik DOBOS A. et al. (2001) munkája (6. táblázat), amelyben a tipizálási rend-

szer nem választotta élesen el egymástól a földtani és felszínalaktani értékeket és különösen a 

geomorfológiai formakincs elemei hangsúlyosabban, kidolgozottabb rendszerben jelentek 

meg. A földtani értékek 3 csoportba sorolva önálló típusként jelentek meg a magmás, az üle-
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dékes és a metamorf kőzetekhez kapcsolódó képződmények, mineralizációk, jelenségek és 

formák, és az egyes típusokhoz részletes altípusokat is társítottak (pl. a metamorf képződmé-

nyek típusán belül a metamorfózis mértéke alapján elkülöníthetők az alacsony, a közepes és a 

nagyfokú metamorfózis jelenségei, formái). A felszínalaktani értékek esetében pedig a java-

solt változat 6 csoportot különített el a kialakító folyamatok alapján: szerkezeti elemek, jelen-

ségek, formák; tömegmozgásos folyamatok és formák; folyóvízi folyamatok és formák; part-

formák és jelenségek; karsztos képződmények és hozzájuk kapcsolódó mineralizációk, jelen-

ségek, formák; periglaciális képződmények. A csoportosítás részét alkotják még a hidrológiai 

jelenségek, valamint a poligenetikus képződmények, így összességében 11 csoportba sorolták 

a típusokat. 

Az egyedi tájértékek kataszterezésének gyakorlati tapasztalatai alapján SZABÓ J.–SÜTŐ L. 

(2005) részletesen elemezték egy lehetséges tipizálás elvi kérdéseit. Tanulmányuk 2. sz. mel-

léklete (6. táblázat) az előző bekezdésben részletezett földtudományi kategóriákat sorolja fel, 

míg 3. sz. melléklete egy részletes, típusokba és altípusokba rendszerezett, általuk még 2001-

2002-ben kialakított javaslatot tartalmaz a földtudományi jellegű tájértékek kataszterezésének 

hierarchikusan felépített rendszerére. 
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 MSZ 20381:1999 Dobos A. et al. (2001) Szabó J.–Sütő L. (2001-2002) MSZ 20381:2009 

G
eo

ló
g
ia

i 
ér

té
k

ek
 

Felszíni előfordulás 

Sajátos felszíni kőzet előfordulása 

Ásványok előfordulása, kőzetfeltárás 

Ősmaradványok előfordulása 

Kőzetek előfordulása 

Rétegsor feltárása  

Földtani alakzat 

A bányászat természeti emlékei 

Geológiai folyamat felszíni bélyegei 

Magmás képződmények, mineralizációk, jelenségek 

és formák 

Plútói összletek jelenségei, formái 

Szubvulkáni testek jelenségei, formái 

Vulkáni testek jelenségei, formái 

Üledékes képződmények, mineralizációk, jelenségek 

és formák 

Tengeri üledékes összlet 

Tavi üledékes összlet 

Folyóvízi üledékes összlet 

Szárazföldi üledékes összlet 

Vegyes eredetű üledékes összlet 

Metamorf képződmények, mineralizációk, jelenségek 

és formák 
Alacsony fokú metamorfózis jelenségei, formái 

Közepes fokú metamorfózis jelenségei, formái 

Nagy fokú metamorfózis jelenségei, formái 

Kontakt jelenségek 

A felszín anyagához kapcsolódó 

értékek 
Rétegtani értékek 

Litosztratigráfiai értékek 

Biosztratigráfiai értékek 

Kronosztratigráfiai értékek 

Szerkezetföldtani értékek 

Törések 

Gyűrődések 

Egyéb szerkezetek 

Kőzettani értékek 

Magmás kőzetek 

Üledékes kőzetek 

Metamorf kőzetek 

Ásványtani értékek 

Őslénytani értékek 

Geológiai 

Mélységi magmás kőzet feltárása, 

előfordulása 

Vulkáni kőzet feltárása, előfordu-

lása 

Üledékes kőzet feltárása, előfordu-

lása 

Ásvány-előfordulás, - lelőhely 

Ősmaradvány előfordulása, lelőhe-

lye 

Rétegtani jelentőségű feltárás, 

képződmény 

Törés, vetődés feltárása, előfordu-

lása 

Gyűrődés feltárása, előfordulása 

G
eo

m
o

rf
o

ló
g
ia

i 
ér

té
k

ek
  
 

Ezen kőzetek lepusztulásának formái 

Endogén eredetű formákhoz kapcsolódó 

egyedi tájérték 

Intrúziós formák 

Monoklinális formák 

Gyűrt formák 

Vetődéses és töréses formák 

Vulkáni formák 

Exogén eredetű formákhoz kapcsolódó 

egyedi tájérték 

Gravitációs és kifagyási folyamatok-

hoz kapcsolódó 

Folyóvízi folyamatokkal kialakult 

Deflációs folyamatokkal kialakult 

mozgó homokbucka 

Dombtető, gerinc 

Szerkezeti elemek, jelenségek, formák 

Töréses szerkezetek és formák 

Gyűrődéses szerkezetek és formák 

Egyéb szerkezeti formaelemek 

Tömegmozgásos folyamatok és formák 

Omlások formái 

Csuszamlások formái 

Kúszások formái 

Folyások formái 

Folyóvízi folyamatok és formák 

Völgyek 

Hordalékkúpok 

Delták 

Teraszok 

Ártéri formák 

Mederformák 

Partformák és jelenségek 

Abráziós formák 

Akkumulációs formák 

Karsztos képződmények, mineralizációk, jelenségek, 

A felszíni formák, mint értékek 

A belső erők által kialakított formák 

Intrúziós formák 

Vulkáni formák 

Gyűrt formák 

Töréses, vetődéses formák 

Egyéb, belső erők által kialakí-

tott formák 

Külső erők által létrehozott formák 

Tömegmozgásos formák 

Folyóvízi formák 

Eolikus formák 

Partformák 

Karsztformák 

Periglaciális képződmények 

Komplex eredetű formák 

Folyamatok (jelenleg is ható, meg-

figyelhető jelenségek) 

Folyóvízi folyamatok 

Parti folyamatok 

Geomorfológiai 

Intrúziós (benyomulásos) dombor-

zati forma 

Gyűrt domborzati forma 

Töréses-vetődéses domborzati 

forma 

Tömegmozgások által létrehozott 

felszínforma 

Folyóvíz munkája által létrehozott 

felszínforma 

Szél munkája által létrehozott fel-

színforma 

Karsztforma  

Sajátos kőzetminőséghez kötődő 

felszínforma 

Komplex eredetű felszínforma 

Sajátos keletkezésű mikroforma 
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formák 

Oldásos (lepusztulásos) formák 

Negatív formák 

Pozitív (maradvány) formák 

Akkumulációs formák 

Periglaciális képződmények 

Talajfagyformák 

Krioplanációs formák 

Deráziós formák 

Felszín alatti víz felszínre lépése 

(források) 

Gyakori tömegmozgások területe 

Karsztosodás 

Defláció 

T
a
la

jt
a
n

i 
é
rt

ék
ek

 

Talajtani egyedi tájérték 

Felszíni – a régió talaját jellemző felszíni 

bélyeg 

Szik, szikes padka 

Szél- és vízeróziós bélyeg 

Sajátos talajtani folyamatok jelei 

Felszín alatti egyedi tájérték 

Természetes feltárások 

Mesterséges feltárások 

Poligenetikus képződmények, mineralizációk, jelen-

ségek és formák 

Szikes formák és folyamatok 

Egyéb 

Talajtani értékek Talajtani 

Talajszelvény 

Talajmintázat 

Talajtani folyamatok felszíni bé-

lyegei 

V
íz

ta
n

i 
ér

té
k

ek
 

Vízrajzi egyedi tájérték 

Folyóvízhez kapcsolódó egyedi tájérték 

Morotvák, meander 

Övzátonysor 

Kaptúra 

Gázló 

Vízesés 

Magaspart 

Ártér, hullámtér 

Szurdokvölgy 

Talajvízhez kapcsolódó egyedi tájérték 

Szénsavas ásványvíz 

Állóvízhez kapcsolódó egyedi tájérték 

Dolinató 

Morotvató 

Sóstó 

Csuszamlásos folyamatokkal kialakult 

tó 

Mesterséges tó 

Mocsár 

Fertő 

Hidrológiai jelenségek 

Források 

Folyóvízi jelenségek 

Állóvizek 

 

  Víztani  

Forrás 

Folyóvízhez kapcsolódó képződ-

mény 

Állóvízhez kapcsolódó képződ-

mény 
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Tó, holtág, morotva, vizes mélyedések, 

árkok, kutak 

6. táblázat. A szabványok, illetve az eddig született főbb módosítási javaslatok földtudományi értékekkel kapcsolatos tipizálási rendszere (szerk. ERDÉLYI-TÓTH SZ. 

2016) 
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Az osztályozás három fő szempont alapján csoportosít: a felszín anyagát, a már kialakult 

felszíni formakincset és az azt kialakító, napjainkban is megfigyelhető folyamatokat és jelen-

ségeket veszi alapul. A felszínalaktani értékek elkülönítésénél külön altípusba sorolják a belső 

és a külső erők által létrehozott formákat (pl. tömegmozgásos formák; eolikus formák). A 

harmadik szempont, a folyamatok esetében 6 kategóriát (folyóvízi folyamatok; parti folyama-

tok; felszín alatti víz felszínre lépése; gyakori tömegmozgások területe; karsztosodás; deflá-

ció) különítenek el. Kategorizálásuk e részét illetően kérdésként merülhet fel, hogy van-e 

olyan földtudományi érték, amely forma és folyamat is egyben, illetve szükséges-e ez a kettős 

elkülönítés (pl. karsztformák – karsztosodás). Megjegyezendő még, hogy az egyes fajták ta-

golása korántsem történt egyazon részletességgel, pl. a talajtani értékek esetében a kifejtés 

nem történik meg alacsonyabb szinteken.  

Noha ezek a részletesebb tipizálási rendszerek egy elvárt szabványmódosítás szempontjá-

ból is igen átgondoltak és megalapozottak voltak, mégis a módosított 2009-es szabványban 

csak egy jóval szűkítettebb lista jelent meg. A ma is érvényben lévő átdolgozott szabvány a 

földtudományi egyedi tájértékek esetében 4 altípust különít el, megkülönbözteti a geológiai, a 

geomorfológiai, a talajtani és a víztani értékeket. A geológiai egyedi tájértékek altípusán belül 

csak 9 fajta található, amelyek elkülönítésénél a kőzettani felépítés (vulkáni, üledékes és me-

tamorf kőzet) az 1999-es változatnál hangsúlyosabb szerepet kapott, továbbá megjelentek az 

egyes belső folyamatok által kialakított földtani értékek (törés, vetődés feltárása, előfordulása 

és gyűrődés feltárása, előfordulása) is. Ami pedig a geomorfológiai egyedi tájértékek tipizálá-

sát illeti, megállapítható, hogy – bár nem a korábbi elkülönítésben – mind a külső, mind a 

belső erők által létrehozott formakincs elemei megtalálhatók a listában, kiegészülve az alábbi 

értékfajtákkal: sajátos kőzetminőséghez kötődő felszínforma; komplex eredetű felszínforma; 

sajátos eredetű mikroforma.  

A talajtani és víztani egyedi tájértékek tipizálása nagyban egyszerűsödött az 1999-es szab-

ványban található típuslistához képest. Mind a két altípus csupán 3-3 fajtát tartalmaz. Minde-

zeket az 6. táblázat összegzi.  

3.2.2. Javaslat a szabvány egyes pontjainak átdolgozására 

Noha ezen újabb szabványt illetően is joggal merülnek fel a kifogások és érzékelhetők a ti-

pizálás nehézségei, a szabvány átdolgozása jelenleg nincs napirenden. Ennek ellenére készü-

lőben vannak tervezetek a módosításra, aminek a szabványba való beemelése azért is fontos 

lenne, mert napjainkban is folyik a felvételezés. Itt persze joggal kerülünk szembe egy ellent-

mondással: a földtudományi szakember számára egy szakmailag megalapozott, minél részle-
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tesebb tipizálás kívánatos, ugyanakkor egy másik terület szakembere számára a felvételezés 

során előnyösebb, ha csak kis számú és egyértelmű kategóriával kell számolnia. Az sem tűnik 

célszerűnek, hogy egyes főtípusokhoz tartozó elemek nagyon részletesen legyenek kategori-

zálva, míg más főtípusok esetében a tipizálás csak néhány fő kategóriára szorítkozzon. Min-

dezek ellenére a kérdéssel foglakozó földtudományi szakemberek többségének véleménye 

szerint a természeti egyedi tájérték főtípuson belül a földtudományi egyedi tájérték típusainak 

átdolgozása, bővítése lenne szükséges. 

A szabvány módosításával kapcsolatban tehát eddig is számos javaslat látott már napvilá-

got. Egyes szakemberek egy-egy jelentősebb kategóriának a szabványba történő beemelését 

szakmai szempontból kívánatos lépésnek tartják. Ez utóbbi vonatkozásában DOBOS A. (2013) 

készített egy összefoglaló tanulmányt, amelyben a periglaciális képződmények szabványba 

való bevezetését javasolja, illetve eddigi hiányuk hatásait elemzi. Magyarországon ugyanis 

számos olyan periglaciális geomorfológiai képződmény (pl. krioplanációs torony, terasz, fal, 

ingókő, törmelékkúp és kőtenger) található, amelyek tipizálása e kategória alkalmazása nélkül 

nehézkessé válik. 

Az eddigi megközelítéseket összegezve a tipizálási rendszerek alapját a földtani értékek 

esetében a felépítő kőzet típusa (üledékes, magmás, metamorf), egyes jellemzői vagy a kép-

ződmény elhelyezkedése jelentette. A felszínalaktani értékek esetében az egyes típusok elkü-

lönítése annak alapján történt, hogy a formát a külső vagy belső erők alakították-e ki, vala-

mint a kialakító folyamatok megnevezése is befolyásolta az osztályozást. A talajtani és a víz-

tani értékeknél mind a szabvány által használt, mind annak módosítására szánt osztályozási 

rendszer kevésbé részletes. Az egyedi tájértékek esetében alapvetően egy olyan osztályozási 

rendszer kialakítása lenne a cél, amely könnyen értelmezhető az eltérő képzettséggel és ta-

pasztalattal rendelkező felmérő szakemberek számára.   

A fentiekre hivatkozva a földtudományi értékek új osztályozási rendszere kialakításának 

általános szempontjai a következők lehetnek: 

- egymástól könnyen elkülöníthető kategóriák alkalmazása; 

- könnyen értelmezhető, egyértelmű kategóriák használata; 

- logikusan felépített, kevés listaszintből álló rendszer létrehozása; 

- lehetőség szerint az egyes kategóriákhoz külön-külön hazai példákkal illusztrált, rövid 

magyarázat, akár fogalomgyűjtemény kapcsolódása. 

A fenti szempontok, valamint DOBOS A. et al. (2001) és SZABÓ J.–SÜTŐ L. (2001-2002) 

munkái alapján, továbbá az eddigi kategóriák figyelembevétele mellett a földtudományi érté-

kek esetében az alábbi osztályozási rendszer használata javasolható: 
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1. Földtani egyedi tájértékek 

1.1. Kőzettani értékek 

1.1.1. Magmás eredetű képződmények  

1.1.2. Metamorf eredetű képződmények 

1.1.3. Üledékes eredetű képződmények 

1.2. Szerkezetföldtani értékek 

1.2.1. Gyűrődés feltárásai 

1.2.2. Törés, vetődés feltárásai 

1.3.  Rétegtani jelentőségű feltárások 

1.4. Ásvány-előfordulások, feltárások 

1.5. Ősmaradvány-lelőhelyek 

2. Felszínalaktani egyedi tájértékek 

2.1. Belső erők által kialakított formák 

2.1.1. Vulkáni formák 

2.1.2.Vetődéses, töréses formák 

2.1.3. Gyűrődéses formák 

2.1.4. Egyéb formák 

2.2. Külső erők által kialakított formák 

2.2.1. Gravitációs tömegmozgások által létrehozott formák 

2.2.2. Víz által létrehozott formák 

2.2.2.1. Folyóvízi formák 

2.2.2.2. Állóvízi formák 

2.2.2.3. Karsztformák 

2.2.3. Jég által kialakított formák 

2.2.3.1. Periglaciális formák  

2.2.4. Szél által létrehozott formák 

2.2.4.1. Felhalmozódással létrejött formák 

2.2.4.2. Lepusztulással létrejött formák 

2.2.5. Napsugárzás által létrehozott formák  

2.2.6. Összetett eredetű formák 

3. Talajtani egyedi tájértékek 

3.1. Talajszelvények 

3.2. Talajmintázatok 

3.3. Talajtani folyamatok felszíni bélyegei 
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4. Víztani egyedi tájértékek 

4.1. Források 

4.2. Állóvizekhez kapcsolódó képződmények 

4.3. Folyóvizekhez kapcsolódó képződmények 

Az osztályozási rendszer összeállításához az egyes kategóriák főbb jellegzetességeit vet-

tem figyelembe. A geológiai egyedi tájértékek tipizálási rendszerét illetően 5 kategóriát külö-

nítettem el: a kőzettani értékeket, a szerkezetföldtani értékeket, a rétegtani jelentőségű feltárá-

sokat, ásvány-előfordulásokat, feltárásokat, valamint az ősmaradvány-lelőhelyeket.  

A felszínalaktani értékek esetében a tipizálási rendszer megkülönbözteti a belső és a külső 

erők által kialakított formákat. A külső erők által kialakított formáknál a rendszerbe bekerül-

tek a jégkörnyéki speciális éghajlati körülmények között kialakult periglaciális formák 

(BORSY Z. 1992), amelyek eddig méltatlanul hiányoztak a szabvány típuslistájából.  

A földtudományi értékeket szakmai szempontból vizsgálva talán a talajtani értékek a leg-

nehezebben felvételezhető értékcsoport. Ezt bizonyítja a talajtani értékek alacsony száma is. 

Országos szinten vizsgálva az egyedi tájértékként felmért talajtani értékek száma 20 db alatt 

van
 
(TÓTH SZ. et al. 2012a). Ennek oka részint az abban keresendő, hogy ennek az értéktípus-

nak a felmérése igényli a legnagyobb szakértelmet, másrészt az egyedi tájérték fogalmának 

meghatározásából kiindulva a társadalom talán ennek az értéktípusnak az értékességét ismeri 

fel és ismeri el a legkevésbé. Erre hivatkozva az egyedi tájértékek vonatkozásában szükség 

van a talajtani értékek tipizálási rendszerének kidolgozására, főként egy olyan útmutató ki-

dolgozása lenne javasolt, amely tartalmazná a talajtani értékek felvételezésével kapcsolatos 

összes tudnivalót. A talajtani értékek tipizálási rendszerének kialakításakor a 2009-es szab-

vány kategória rendszerét alkalmaztam, elkerülve egy útmutató nélkül nehezen érthető, bo-

nyolult tipizálási rendszer alkalmazását.  

A víztani egyedi tájértékek tipizálásánál javasolható a szabvány által eddig is alkalmazott, 

egyértelmű tipizálási rendszer megtartása. 

3.3. Az egyedi tájértékek felvételezésének módszertani kérdései 

Az egyedi tájértékekkel kapcsolatos módszertani kérdéseket – elsősorban KISS G.–TÓTH 

SZ.–SIKABONYI M.–FARKAS R. (2011) nyomán – a következőképpen lehet összefoglalni.  

Érdekes módszertani kérdés, hogy a tájérték értékességét mely tulajdonságai befolyásolhat-

ják? Összefügghet-e a tájérték értéke annak a felvételezett területen történő előfordulási gya-

koriságával? Az eddigi felmérő munka tanulsága szerint az egyik leggyakrabban felvételezett 

értéktípust a lakóházak képviselik, amelyek értelemszerűen minden településen jelen vannak. 
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Nyilvánvalóan nem szükséges ezek teljes körű felmérése egy település közigazgatási területén 

belül, azonban a legjelentősebbek, valamilyen szempontból kiemelkedő lakóépületek bekerü-

lése a kataszterbe mindenképpen indokolt. Második leggyakoribb értéktípusként a keresztek, 

feszületek tarthatók számon, amelyek valamilyen – az adatlapon is megjeleníthető – szem-

pontból értéket képviselhetnek a helyi lakosság számára. A falvak határában vagy a szántó-

földek szélén, temetőkertekben gyakran előforduló feszületek közül jó néhányhoz kapcsoló-

dik egy-egy monda, vagy érdekes történet, ezért nagyszámú előfordulásuk mellett is érdeme-

sek a felvételezésre (TÓTH Sz. et al. 2012a). Mondák azonban nemcsak a kultúrtörténeti érté-

kekhez kapcsolódhatnak, hanem gyakran a természeti egyedi tájértékek főtípusából a geológi-

ai, geomorfológiai és a víztani értékekhez is kötődnek mitikus történetek. Például ilyen a 

Nógrád megyei Nemtiben a pados kifejlődésű homokkőből összecementálódott Leány-kő. A 

legenda szerint a leány ebédet vitt apjának, de megette útközben. Apja előtt letagadta tettét, s 

mivel hazudott, így kővé változott. Hasonlóan izgalmas a történet kapcsolódik a 

Mártaverebély-Szentkúton található szurdokvölgy keletkezéséhez. A helyiek szerint a völgy 

Szent László lovának ugratása nyomán keletkezett (BARÁZ Cs. 2007, ERDÉLYI-TÓTH SZ.–

HORVÁTH G. 2016). 

A gyakoriság kérdésével összefüggésben szükséges megemlíteni, hogy az eddigi felméré-

sek főként a kis és aprófalvas térségekre koncentrálódtak, emiatt erre – a nagyvárosokban 

majd fokozottan jelentkező – módszertani problémára jelen pillanatig még nem született mód-

szertani útmutatás. A terepi felvételezés során azonban javasolható, hogy valamennyi értéktí-

pus és érték kerüljön kataszterezésre. A felmérési anyag utólagos „átválogatására” és az egyes 

értékek „minősítésére” a későbbiekben is sor kerülhet (TÓTH SZ. et al. 2012b). 

Ugyanakkor a felmérőkben az a kérdés is megfogalmazódhat, hogy a szélsőségesen ritka 

értéktípusok vajon értékesebbek-e, mint a gyakran előfordulók? Erre egyértelmű a válasz: a 

ritka értéktípusok bekerülése a települési kataszterbe mindenképpen indokolt. És vajon érté-

kesebbek-e a régi korok egyedi tájértékei? Az értékminősítés és a kor kapcsolatát ugyan meg-

határozónak gondolhatnánk, azonban ez az összefüggés korántsem ilyen egyértelmű. Az 

„idős” tájértékek felmérésétől nem tekinthetünk el, viszont egyedi tájértékek napjainkban is 

születnek, amelyek értékessége ugyancsak nem vonható kétségbe. Egy újonnan emelt emlék-

mű esetében azonban a helyi lakosság kötődése még nem alakulhatott ki, az még időt vesz 

igénybe.  

Módszertani szempontból rendkívül fontos az egyedi tájértékek megfelelő elnevezése. A 

felvételezők gyakran esnek ugyanis abba a hibába, hogy a tájértéket annak típusáról nevezik 
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el; pl. feszület. Ez megnehezíti az azonos típusba sorolható egyedi tájértékek egymástól való 

elkülönítését, illetve nem emeli ki a felvételezett érték egyediségét (KISS G. et al. 2011).  

Az egyedi tájértékek helyes típusba történő besorolása nem mindig könnyű feladat. A 

szabvány típuslistáját szemlélve először is rendkívül szembeötlő, hogy a kultúrtörténeti érté-

kek főtípusának kategória-rendszere jóval részletesebb, mint a másik két főtípushoz tartozó 

besorolási rendszer. Ennek egyik oka, hogy az egyedi tájérték fogalmának megszületésekor a 

tájépítész szakma képviselői a természeti értékeket még nem értették bele a fogalomba. Más-

részt a természeti értékek tipizálási rendszerének kidolgozásához szükséges figyelembe venni, 

hogy nem minden felmérő rendelkezik a besorolást elősegítő szaktudással. A kultúrtörténeti 

értékek jóval kézzelfoghatóbbak, ezáltal könnyebben kategorizálhatók.  

Az egyedi tájértékek pontos elhelyezkedését a szabvány által használt adatlap több szem-

pontból is vizsgálja. Egyrészt szükséges megadni a megyét, a település nevét, a tájérték pon-

tos helyszínét, valamint annak EOV-koordinátáit. Ezekre az adatokra a tájérték minél ponto-

sabb beazonosításának érdekében van szükség. A terepen felvett koordinátákat később az 

adatfeldolgozás során ortofotó segítségével pontosítani kell. A települési kataszterbe már a 

pontosított koordináták kerülnek be. Ugyanakkor nem elhanyagolható a pontos helyszín rovat 

megfelelő kitöltése sem, hiszen a tájérték helyének részletes leírása elősegíti a terepen való 

tájékozódást.  

A kataszterező munka során az adatlapon rögzítésre kerülnek a tájérték főbb jellemzői, 

mint pl. a tájérték szemléletes külső leírása, valamint annak tájban, a tájképben betöltött sze-

repe. Az adatlapon lehetőség van a tájértékhez kapcsolódó mondák, elbeszélések rögzítésére 

is, amelyek leggyakrabban a kultúrtörténeti és a természeti értékekhez kötődnek. Sok esetben 

ezek a mondák, legendák valóban csak kitalált történetek (bár szereplőjük, tárgyuk, vagy 

helyszínük valóságos), mondhatni sablonszerűek, melyek más tájakon is – az adott település 

hagyományába illeszkedve – ismétlődve megjelennek. A néprajztudománynak azonban ép-

púgy fontos információk ezek, mint amennyire a helyi lakosság számára megőrzendő értékek 

(TÓTH SZ. et al. 2014). 

Az egyedi tájértékek korának meghatározása nem minden értéktípus esetében egyszerű fe-

ladat. A kultúrtörténeti értékek felmérésekor a felvételezést végző szakembereknek sokszor 

jóval könnyebben megállapítják az objektum korát, mint a természeti értékek felvételezése-

kor. A kultúrtörténeti értékek főtípusába tartozó mindennapi élettel kapcsolatos értékeken, – 

pl. kőkereszteken, haranglábakon és lakóházakon – sokszor kerül feltüntetésre a keletkezés 

pontos kora. Ennek hiányában azonban csak becsülni lehet a kort. A természeti értékek kor-

meghatározása azonban több módszertani kérdést is felvet. Elsősorban a földtani képződmé-
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nyek korának megállapítása okozhat fejtörést a felmérést végzők számára, a földtudományi 

szakterületen kevésbé jártas szakemberek számára ugyanis nehézségekbe ütközhet a kormeg-

határozás. Egy másik példával élve a bányaudvarok korának meghatározásakor felmerülhet, 

hogy a kitermelt kőzetanyag korát, vagy a bányanyitás korát kell-e megadni a kataszteri lap 

kitöltésekor. Ebben az esetben a felvételező értékítéletén van a hangsúly, hogy a felvételezett 

objektumot mely értéktípusba sorolja be. Pl. ha a bányaudvar a termeléssel kapcsolatos érték 

típusába kerül besorolásra, akkor az, mint az emberi tevékenység által létrehozott bányászati 

emlék lesz jelentős. Ebben az esetben a bányanyitás korát szükséges megjeleníteni az adatla-

pon. Földtani értékként történő tipizáláskor viszont a kőzet korának megállapítása bír na-

gyobb szereppel (KISS G. et al. 2011).  

Az egyedi tájértékek állapotának pontos felmérése fontos feladat. Az állapot meghatározá-

sa ugyanis kulcsfontosságú lehet az adott érték későbbi fennmaradása szempontjából. Az 

egyedi tájértékek állapotát az a felméréshez szükséges adatlapon is rögzíteni szükséges. 

Szakmai szempontból indokolható, hogy a nagyon rossz állapotban lévő értékeket nem kell 

felvételezni. Ennek megítéléséhez azonban érdemes fontolóra venni az adott tájérték tájban 

betöltött szerepét, funkcióját, illetve azt, hogy milyen reális intézkedések által lenne meg-

menthető (KISS G. et al. 2011). 

A veszélyeztetettséget illetően az egyedi tájértékek állapotának alakulásában természetesen 

nagy szerepet játszanak a különböző veszélyeztető tényezők, amelyek lehetnek természeti 

folyamatok, de kikerülhetnek a mező-, erdő- és vadgazdálkodás, az ipari tevékenység, a tu-

rizmus, rekreáció és más emberi tevékenységek köréből. Az egyes tájértékekkel kapcsolatba 

hozható veszélyeztető tényezők feltárása – az állapot meghatározása mellett – kiemelten je-

lentős. A felmérések során a kataszterezést végző szakemberek a területen a tájérték környe-

zetében aktuálisan meghatározható veszélyeztető tényezőket vezetik fel az adatlapra, némely 

esetben azonban a tájértéket potenciálisan veszélyeztető tényezők feltárása is indokolt lehet. 

Például ha egy régi parasztház falán a rendszeres állagmegóvás hiányában repedés keletkezik, 

akkor az aktuális veszélyeztető tényező a karbantartás, ápolás elmaradása. Amennyiben ebbe 

a repedésbe belefolyik a víz és azt továbbrepesztve megfagy, az a természetes folyamat a po-

tenciális veszélyeztető tényezők közé sorolható. 

A veszélyeztető tényezők alapos felmérése azért is fontos, mert az szoros kapcsolatban van 

a tájérték állapotával. Az állapot viszont sok esetben összefügg azzal a kérdéssel, hogy betöl-

ti-e még eredeti funkcióját az objektum, vagy sem. 

A tájérték állapota, illetve veszélyeztető tényezői alapján a felmérő megállapítja a tájérték-

kel kapcsolatban – annak megóvása érdekében – alkalmazni szükséges intézkedéseket. Meg-
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határozásuk során a felmérőnek mérlegelnie kell, hogy az általa előírt intézkedések megvaló-

síthatók-e. A szükséges intézkedések megítélésénél figyelembe kell venni a tájérték típusát is. 

Amennyiben pl. egy lakóház esetében szükséges intézkedésként annak felújítását nevezzük 

meg, jelezni szükséges, hogy az eredeti jellegének megfelelő felújítására gondolunk, a nem 

megfelelően végzett felújító munkálatok következtében ugyanis előfordulhat, hogy a tájérték 

elveszíti eredeti „értékes” jellegét (TÓTH SZ. et al. 2014). 

A felmérések során az adatlap helyes kitöltésén felül számos módszertani kérdés megvála-

szolására lehet szükség. Pl. a fellelhető értékek száma és a településméret sok szempontból 

összefügg egymással. Nagyobb településméret esetén ugyanis feltételezhető a potenciálisan 

egyedi tájértékként felvételezhető objektumok magasabb száma, míg az aprófalvak közigaz-

gatási területének kataszterezésekor várhatóan alacsonyabb lesz a fellelhető értékek száma. Ez 

azonban a gyakorlatban nem feltétlenül alakul így. Jó példa erre a Hetés aprófalvas térsége, 

ahol a parányi településméret ellenére igen magas számban találkozhatunk értékekkel (KISS 

G. et al. 2014). Az értékek számát a terület jellege, a táji adottságok és a tájhasználat, vala-

mint a helyi hagyományok is befolyásolhatják. A tájhasználat a kataszterben az értéktípusok 

megoszlására is hatással lehet. Az Alföld sík területén pl. sokfelé találkozhatunk az állatok 

itatására szolgáló gémeskúttal, vagy a középhegységek ásványkincsekben gazdag vidékein 

anyagkitermelő helyekkel. A viszonylag gyakran előforduló értékek esetében azonban csak a 

legjelentősebbeket szükséges felvételezni (KISS G. et al. 2011).  

3.4. A földtudományi értékek felvételezése 

3.4.1. A földtudományi értékek felvételezésének módszertani kérdései 

Napjainkban megfigyelhető a természeti és táji értékek gyorsuló ütemű pusztulása, ami 

sajnos a földtudományi értékeket fokozottan érinti, mivel a földtani, felszínalaktani, víztani és 

talajtani értékek ismeretlenségükből fakadóan háttérbe szorulnak az élő természeti értékekhez 

képest annak ellenére, hogy természettudományos és természetvédelmi jelentőségük megkí-

vánná a széleskörű ismertséget (BENKHARD B. 2005).  

Hazánk területén számos olyan feltárt – tanösvény vagy geológiai bemutatóhely keretében 

látogatható – objektum található, amely védelem alatt áll, ugyanakkor nem elhanyagolható 

azoknak a földtudományi objektumoknak a száma, amelyek ismeretlenségüknél fogva kívül 

esnek mind a tudományos élet, mind a nagyközönség látókörén. A legjelentősebb, legkiemel-

kedőbb földtudományi objektumok már felvételezésre kerültek, elég csak a Földtudományi 

Értékek Országos Katasztere kísérletére, vagy a Magyar Állami Földtani Intézet kutatási 

eredményeire gondolni. A Földtudományi Értékek Országos Kataszterének elkészítésére a 
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2002. évben kezdődött Földtudományi Természetvédelmi Felmérés keretében került sor. A 

felmérés eredményeként a kataszterben 182 földtudományi érték szerepel, amelyből 

ökoturisztikai szempontból 90 érték dokumentáltak a szakértők (BENKHARD B.–KISS G. 

2003). A Magyar Állami Földtani Intézet munkássága hazánk földtani térképezésében bizo-

nyult elengedhetetlennek. A földtudományi értékekkel kapcsolatos ismeretterjesztést szolgál-

va a jogutód Magyar Földtani és Geofizikai Intézet által készített földtani térképek egy része 

interaktív formában a világhálón is elérhető, továbbá említést érdemel még a Magyarország 

földtani atlasza országjáróknak címet viselő kötet, amely számos földtudományi értékkel is-

merteti meg a nagyközönséget. 

Visszakanyarodva a földtudományi értékek felmérésének módszertani kérdéseihez, a lé-

nyegesebb módszertani problémákat SZABÓ J. (2003) munkája nyomán a legcélszerűbb össze-

foglalni. A földtudományi értékek felvételezése a gyakorlati megvalósítás során azonban aka-

dályokba ütközik. A felmérés egyik legfőbb nehézsége a felmérendő objektumok sokfélesé-

géből fakad, hiszen azok felépítése, szerkezete eltér egymástól, és az eltérés kialakító folya-

mataikat figyelembe véve is fennáll. Másrészt a kataszterező folyamat sikerességét nagymér-

tékben befolyásolja az adott objektum ismertsége vagy ismeretlensége. Az előbbi megfeleltet-

hető a „részleges ismeretlenség” kategóriájának, amit úgy kell érteni, hogy az objektum ugyan 

már ismert, de még nem képezte tudományos vizsgálat tárgyát. Az utóbbi, azaz a „teljes isme-

retlenség” megnehezítheti az objektum fellelhetőségét, vagyis előfordulhat, hogy létezéséről 

még a tájban élőknek sincs tudomása, de vonatkozhat valamely objektum feltáratlanságára, 

értékbeli ismeretlenségére is.  

A földtudományi értékek felmérését illetően nehézséget jelent még a megfelelő felvételező 

szakemberek hiánya is. Tekintettel a táji objektumok korábban említett sokféleségére fontos 

az is, hogy a felvételező megfelelő képzettségű és felkészült legyen. Kérdések merülhetnek 

fel a felmérő munka közös vagy egyéni voltát illetően is. Közös munka esetén ajánlott az ob-

jektumok együttes felkeresése, megelőzve ezzel az eltérő szemléletből adódó esetleges vitás 

kérdések kialakulását. Érdemes még kiemelni a felvételező és tájban élők kapcsolatának prob-

lémakörét. A felvételezőknek a helyi lakossággal partneri viszony kialakítására kell töreked-

niük, ez a jó kapcsolat lehet ugyanis a sikeres felmérő munka záloga.  

A földtudományi értékek felvételezésének vonatkozásában különösen fontos a felmérést 

megelőző gondos előkészület. A felkészülés keretében ajánlott áttanulmányozni a felmérni 

kívánt területről rendelkezésre álló földtani térképeket, valamint a szakirodalmi kutatómunkát 

végezni. Hasznos információforrás lehet továbbá a településrendezési terv és az egyéb turisz-

tikai jellegű összefoglaló kiadványok. Jelentős segítséget nyújthatnak a közép- és kistájakról 
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készült monográfiák. Mindezek áttanulmányozása elősegíti, hogy átfogó kép alakuljon ki a 

felvételezni kívánt területről és megítélhető legyen a területen potenciálisan fellelhető földtu-

dományi értékek köre. A szakirodalmakban legtöbbször említésre kerül ezek neve, helyszíne 

és egyes lényeges tulajdonságai, ezáltal a helyszíni felméréskor az egyes képződmények azo-

nosítása könnyebbé válhat. Az alapos kutatómunka az objektumok rendszertani besorolását is 

megkönnyíti. A turisztikai irodalom a terület főbb „látványosságainak” bemutatatásával segíti 

a kataszterező munkát. Különösen igaz ez a megállapítás a földtudományi értékek esetében, 

amelyek gyakran nehezen megközelítő helyszíneken találhatók. Az egyes túraútvonalak is-

mertetése itt nagy segítséget jelenthet. Szükséges azonban megjegyezni, hogy a turisztikai 

célú leírásoknak nem feladata a tudományos szempontok megjelenítése és érvényesítése, ezért 

többségük kiegészítésre szorulhat. 

A földtudományi értékek vonatkozásában talán a legfontosabb a rendelkezésre álló térkép-

anyag alapos áttanulmányozása. A 25 000-es vagy a 10 000-es méretarányú topográfiai térké-

pek áttekintésekor a térképlapokon felfedezhetők az egyes formatípusok kialakulásához ideá-

lis feltételeket jelentő domborzattípusok, illetve egyes esetekben a felvételezésre érdemes 

objektumok nevei is szerepelnek. A térképlapokon kellő odafigyeléssel és szakmai tudással 

számos képződmény figyelhető meg, pl. a felszín anyagának feltárulásait jelzik a sziklafalak, 

útbevágások térképi jelei. A domborzat pozitív és negatív formakincse szintén kiváló kiindu-

lási alapul szolgálhat, illetve a szintvonalak futása és sűrűsége is információval látja el a fel-

vételezést végző szakembereket. A térképek helyes értelmezéséhez azonban elengedhetetlen a 

térképi jelek, ábrázolásmódok alapos ismerete. 

A földtani térképek használata különösen ajánlott, hiszen elősegítik az egyes képződmé-

nyek litológiai viszonyainak feltárását, valamint mintegy „előre jelezhetők” a területen fellel-

hető jellemző képződménytípusok. 

A helyi adatközlőkkel való kapcsolatfelvétel a földtudományi értékek esetében különösen 

fontos lenne, azonban mégis ezen értéktípus vonatkozásában kivitelezhető a legnehezebben az 

adatszerzés e formája. Ez részben azzal magyarázható, hogy általánosságban a lakosság föld-

tudományi műveltsége alacsony szintű, másrészt a lakosság a földtudományi értékekre sok-

szor nem mint értékre tekint. Az érték fogalmán a lakosság inkább a műemlékeket érti, mint-

sem a felhagyott kőbányákat vagy mély szurdokvölgyeket. Néhány földtudományi értéknek 

azonban sikerült felhívni magára a helyi lakosság figyelmét. A lakosság gondolatvilágát meg-

ragadó sziklaalakzatokhoz gyakran kapcsolódnak különleges történetek és elnevezések, ame-

lyek feltárása gazdagítja a felvételezési anyagot (SZABÓ J. 2003).  
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A földtudományi értékek terepi felvételezésekor problémát okozhat, hogy azok sokszor 

rejtve helyezkednek el, valamint gyakran nem a „legfeltűnőbb” jelenségek, ezért felmérésük 

sokszor jóval több utánajárást igényel, mint pl. a kultúrtörténeti értékek kataszterezése. Ugya-

nakkor a földtudományi értékként felvételezhető objektumok között gyakran találkozhatunk a 

helyi lakosság megítélése szerint „káros” értéktípusokkal is, pl. a suvadás, mint formakincs 

tipikus előfordulása kevés helybélit örvendeztet meg (SZABÓ J. 2003); a csuszamlások veszé-

lyeztethetik a lakóházakat, a kőfolyások járhatatlanná tehetik az utakat stb., nem véletlen te-

hát, hogy lakosság részéről ezekhez az objektumokhoz igen gyakran negatív képzetek kapcso-

lódnak.  

A földtani értékek egy tipikus előfordulásaként tekinthetünk a bányaudvarokra. A külszíni 

fejtések felszíni bélyegeinek felvételezése több módszertani kérdést is felvet. A települések 

nyersanyagigényét kiszolgáló bányák jó részét ma már nem használják, a bányafalak sok he-

lyen benövényesedtek. Ezeken az általában település közeli helyszíneken a helyi lakosságnak 

sokszor csak egyetlen tevékenysége figyelhető meg, a hulladék illegális elhelyezése. Erre or-

szágszerte számos szomorú példát találhatunk. A bányaudvarokat továbbá gyakran veszélyes 

helyként tartják számon, ezért legtöbb esetben a költséges rekultivációt tartják a helyiek a 

legjobb megoldásnak. A felvételező munka azonban pont arra adhatja meg a választ, hogy 

ezek közül a mesterséges feltárások közül melyek érdemesek a nagyközönség számára történő 

szakmai bemutatásra (SZABÓ J. 2003).  

A felszín anyagához kapcsolódó értékek felvételezése gyakorlatilag egyet jelent a termé-

szetes vagy mesterséges feltárások kataszterezésével. Ezek felmérésekor mindenképpen szük-

séges megvizsgálni a felépítő kőzetanyagot és még a helyszínen részletes leírást készíteni az 

egyes rétegekről, valamint a fellelhető ősmaradványokról. Javasolható továbbá a kőzetanyag-

ból történő mintavételezés is a későbbi alapos vizsgálatok elvégzésének céljából. Egy-egy 

természetes vagy mesterséges feltárás természeti értékének megítélése komoly szakmai kihí-

vást jelenthet, ezért is szükséges ezek teljes körű felvételezése. 

A földtani és felszínalaktani értékek mérete miatt különösen lényeges azok olyan módon 

történő fotózása, hogy azok valódi mérete érzékelhető és megítélhető legyen. A bányaudvarok 

fotózásánál különösen lényeges a fényképkészítésre alkalmas napszak kiválasztása. A felvéte-

lezni kívánt értékről szükséges egy átfogó kép, illetve egy közeli kép készítése. Az átfogó 

képen a teljes forma megfigyelhető, míg a részletes fotó a kőzettani felépítésről és a rétegek 

sorrendjéről adhat tájékoztatást.  

Az egyes folyamatok felmérésekor általában a helyszínen megfigyelhető folyamatot vagy 

annak eredményét felvételezhetjük. Ideális esetben maga a folyamat a helyszínen megfigyel-
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hető, jelenleg is zajló folyamat. Egyes ritkán, de hirtelen lejátszódó folyamatok azonban nem 

mindig figyelhetők meg, jó példák erre a tömegmozgásos folyamatok. Az is előfordulhat, 

hogy a felvételezett érték folyamat és forma is egyben, ebben az esetben mérlegelni szüksé-

ges, és az alapján dönteni, a felvételezés szempontjából melyik képvisel nagyobb értéket 

(SZABÓ J. 2003). 

A folyamatok esetében elmondható, hogy azok általában nagy kiterjedésűek és egyetlen 

koordinátával nehezen határozhatók meg. Ilyenkor az adatlapon a pontos helyszín rovatban 

jelezhető, mely területeken a legjellemzőbb a folyamat.  

A földtani értékek felvételezésekor érdekes módszertani kérdés, hogy a mi a teendő, ha a 

tájérték egyszerre két főtípusba is besorolható. Ez leggyakrabban a kőbányák esetében fordul 

elő, ugyanis ezek egyrészt a kultúrtörténeti értékek között a termeléssel kapcsolatos értékek 

között a bányászattal kapcsolatos egyedi tájértékek közé sorolhatók, másrészt, mint feltárás 

besorolhatók a természeti értékek főtípuson belül a földtudományi értékek típusának geológiai 

értékei közé. 

A földtudományi értékeken belül talán a felszínformák kataszterezéséhez kapcsolódik a 

legtöbb módszertani kérdés. Ezek felvételezése ugyanis a mai napig nem „megszokott”. 

Alapvetően azokat a formákat szükséges felvenni a kataszterbe, amelyek valamilyen szem-

pontból különlegesek, vagy egyediek. Ezek felvételezése kétféleképpen ajánlott, vagy egy-

egy nagyobb terület kerül fel a kataszteri lapra, vagy egy-egy kiemelkedően különleges for-

mát felvételezünk.  

A formák felvételezésénél különösen ügyelni kell a veszélyeztetettség megállapítására. 

Noha ezen értéktípus esetében a veszélyeztető tényezők látszólag nem befolyásolják az érté-

kek állapotát, azok mégis komoly, visszafordíthatatlan károkat okozhatnak. Ugyanakkor a 

formák megőrzése is jelentős nehézségekbe ütközik, hiszen a külső erők folyamatosan alakít-

ják a felszínt, ezért ezen értékek megőrzése is csak időleges lehet.  

A méret kérdése – hogy vajon mekkora mérettartományba tartozó objektum felvételezhető 

még egyedi tájértékként – a legtöbb földtani és felszínalaktani érték felmérésekor megjelenik. 

Ennek megítélése mindig az adott objektumtól függ.  

Összességében a földtudományi értékek, bár sokszor a települések belterületének közvetlen 

közelében helyezkednek el, nem vesznek részt a lakosság mindennapjaiban. Emiatt ismeret-

lenségük, feltáratlanságuk rendszeres és szisztematikus felmérő munkát igényel és megfelelő 

felvételező adatlap összeállításával orvosolható. Az értékfelmérés folyamatát azonban meg-

nehezíti, hogy nem áll rendelkezésre olyan egységes szempontrendszer, mely az értékek fel-

vételezése során támpontot nyújtana. Sajnos egy ilyen rendszer kidolgozása nehézségekbe 



55 

 

ütközik, ami egyrészt a felmérendő objektumok szerkezeti, felépítésbeli különbségeiből, más-

részt kialakító folyamataik eltérő jellegéből adódnak. 

A következő fejezetben az egyedi tájértékek, köztük a földtudományi egyedi tájértékek ka-

taszterezésének helyzetét és problémáit tekintjük át, választ kapva arra a kérdésre is, hogy 

hány földtudományi érték került be eddig a kataszterekbe. 

3.4.2. A földtudományi értékek felmérése a gyakorlatban 

A földtudományi értékek megfelelő felvételezéséből származó ismeretek, információk elő-

segíthetik, hogy ezen értékek bemutathatóvá váljanak a nagyközönségnek, és ezáltal valódi 

értéket is jelentsenek számukra. A földtudományi értékek felmérésére általánosan elterjedt az 

adatlapos rögzítés. A közelmúltban sokféle adatlap látott napvilágot, de a megfelelő kataszteri 

lap összeállítása ezek újragondolását igényli.  

Jelen fejezet célja egy egységes szempontrendszer kidolgozása, valamint annak alapján 

egy felvételező adatlap összeállítása és bemutatása, amelynek segítségével megkezdődhet a 

már felmért és a még feltáratlan értékek felvételezése. A bemutatásra kerülő adatlap a földtu-

dományi értékek (földtani, felszínalaktani, víztani és talajtani) közül kifejezetten és kizáróla-

gosan a földtani és felszínalaktani objektumokra fókuszál; összeállításakor ezen értékek sajá-

tosságait vettem figyelembe. Az új adatlap az értékek részletes felmérésére törekszik, kísérle-

tet téve arra, hogy ötvözze az eddigi munkák erősségeit és a korábbi adatlapok gyakorlati 

használata során felvetődött problémák megoldásának tapasztalatait. 

3.4.2.1. Felmérőlap a földtudományi értékek felvételezéséhez 

A megfelelő földtudományi adatlap kidolgozásának nehézsége abban rejlik, hogy egyaránt 

ki kell elégítenie a tudományos színvonal és a gyakorlati hasznosíthatóság által támasztott 

igényeket. Mindemellett figyelembe kell vennie a felmérendő területek formakincsbeli eltéré-

seit, vagyis alapkövetelmény, hogy alkalmazható legyen különböző típusú objektumok felvé-

telezésére. Az előbb felsorolt szempontok alapján összeállított adatlappal történő felmérő 

munka számos előnnyel bír. 

A felmérőlapon történő adatrögzítés segítségével többszöri felvételezés esetén nyomon kö-

vethetővé válnak az objektum állapotában bekövetkező változások. A felvételezés hozzájárul-

hat a vizsgált terület földtudományi (esetünkben földtani és felszínalaktani) értékeinek nyil-

vántartásba vételéhez. Fontos, hogy az adatlap csak a vizsgálat céljaira irányuló lényeges 

szempontokat tartalmazza, valamint hogy egységes felépítésű legyen, amire azért van szük-

ség, hogy ezáltal minden objektum felmérésének folyamata azonos menetű legyen, megköny-
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nyítve későbbi összevetésüket. A felmérés során szerzett ismeretekből következtetni lehet az 

objektum jelentőségére, többek között turisztikai-oktatási hasznosíthatóságának mértékére. 

Az új földtudományi adatlap összegző munka eredménye, mely ötvözni kívánja az eddigi 

munkák erősségeit. A felmérőlap három korábbi munkára támaszkodik, ám szem előtt tartja a 

földtudományi értékek felmérésével, vizsgálatával, bemutatásával foglalkozó tanulmányok 

(MÁFI) eredményeit, terepi bemutatóhelyek kialakításának (tanösvények, geológiai bemuta-

tóhelyek) tapasztalatait.  

A földtudományi (földtani és felszínalaktani) adatlap egyes részei a PAPP S. (1995) által 

összeállított „Geomorfológiai adatfelvételi lapra” épülnek. Az adatlap tartalmazza továbbá 

még DOBOS et al. (2001) által speciálisan a földtudományi egyedi tájértékek felméréséhez 

készült „Geológiai és geomorfológiai értékek kiegészítő kataszteri adatlapja” szempontjainak 

nagy részét is. Végül, de nem utolsósorban forrásként jelölhető még meg KISS G. (2001, 

2008) által összeállított „Földtudományi értékek kataszteri lapja” is. Módszertan történeti ér-

dekesség, hogy ezen átfogó kataszteri metodikákon túl megjelentek specifikus tanulmányok 

is, elég csak a TÓTH CS. és KOZÁK J. (1998) által végzett felmérést említeni. 

Az említett „Geológiai és geomorfológiai értékek kiegészítő kataszteri adatlapja” az érték-

típus megadása után nagy súlyt fektet az adott objektum feltáródásának okára, amely lehet 

természetes (pl. egy feltárás) vagy mesterséges (útbevágás, bánya) is. A kiegészítő adatlap 

tehát az egyedi tájértékek földtudományi jellemzőivel kapcsolatban szolgáltat bővebb infor-

mációkat, valamint az objektum oktatási, nevelési jelentőségét vizsgálja. 

A PAPP S. által készített „Geomorfológiai adatfelvételi lap” – amely geomorfológiai szem-

pontok mellett természet- és tájvédelmi, valamint környezetvédelmi vonatkozásokat is figye-

lembe vesz – a felvételezni kívánt objektumok részletes felmérését teszi lehetővé.  Segítségé-

vel, használatával ismeretek gyűjthetők az objektum hasznosítását és veszélyeztetettségét ille-

tően, valamint ez utóbbi megszüntetésével kapcsolatban is. A felmérőlap kitöltése igényes, 

felhasználható információkat nyújt. 

A  „Földtudományi értékek kataszteri lapja” amely a földtudományi értékek kataszteri 

szempontú nyilvántartásának alapja – részletesen elemzi ezen értékek természetvédelmi jelen-

tőségét, oktatási-nevelési hasznosíthatóságát, feltárja a vizsgált objektum veszélyeztető ténye-

zőit, tartalmaz az állapotra, a tulajdonviszonyokra,a megőrzés módjára, valamint a jogi véde-

lemre vonatkozó információkat. Az adatlap egyik legnagyobb erénye a minden felmért érték-

hez kötelezően csatolandó tudományos földtani leírás, melynek elkészítésekor a szakirodalmi 

források megjelölésére is van lehetőség. Mindezek mellett a mellékletben a tudományos leírá-
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son és a fényképfelvételen kívül bármilyen az objektummal kapcsolatos dokumentáció elhe-

lyezhető, aminek kifejtésére a felmérőlap kitöltése során nem volt alkalom.   

Az eddigi vizsgálatok legfontosabb eredménye tehát egy új kataszteri lap (1. sz. melléklet), 

amelynek megtervezése, összeállítása és bevezetése segítségével megkezdődhetett a mintate-

rület, azaz a Központi-Cserhát kistáj objektumainak adatlapos rögzítése. Ez a felvételező 

munka egyaránt kiterjedt a terület már feltárt és még feltáratlan értékeire is, ezáltal biztosítha-

tó lett az objektumok egységes szempontú kataszterezése, értékelése, valamint lehetőség nyílt 

a felmérő adatlap pontosítására a gyakorlati tapasztalatok fényében.     

Az adatlap tartalmazza az egyedi tájértékek felmérésével kapcsolatos szabvány kategóriái-

nak nagy részét, valamint az annak kiegészítésére szolgáló, kimondottan a geológiai és geo-

morfológiai értékek vizsgálatához készült kataszteri lapot. Az adatlap összeállításakor jelentős 

segítséget nyújtott a „Földtudományi értékek kataszteri lapja”, melynek kategóriái leginkább 

az objektum természetvédelmi oltalmának, földtani felépítésének megítélésénél kaptak szere-

pet. 

Az új földtudományi adatlap összeállítása során fontos szempont volt, hogy összegezze az 

eddigi munkák erősségeit. Az adatlap a vizsgált területen legnagyobb számban megtalálható 

földtani és felszínalaktani értékek feltárására összpontosít, különös tekintettel azok részletes 

földtani jellemzésére, valamint feltérképezi az objektumok azon tulajdonságait is, melyek 

megfelelő kezelésükkel, védelmükkel kapcsolatosak. Ez alapját képezheti jövőbeli megóvá-

suknak, gondozásuknak, hozzájárulhat a vizsgált terület értékeinek megőrzéséhez. Az egyes 

objektumok több különböző alkalommal történő felvételezése is hasznos lehet, hiszen ezáltal 

figyelemmel kísérhetők többek között az állapotukban bekövetkező változások. 

Az új földtudományi adatlap tartalmazza a felmért objektum általános adatait, megállapítja 

annak pontos helyét, megközelíthetőségét, valamint ismerteti a területen vagy annak környe-

zetében folytatott tevékenységeket, utalást tesz természetvédelmi oltalmának mértékére, a 

terület tulajdonviszonyaira. A vizsgálat azonban nem csupán a földtani, felszínalaktani jel-

lemzőket tárja fel, hanem lehetőséget biztosít az objektum esetleges kultúrtörténeti vonatko-

zásainak megismerésére is.  

3.4.2.2. A földtudományi egyedi tájértékek új adatlapjának felépítése 

Általános adatok. A földtani és felszínalaktani értékek felvételezésére szolgáló felmérőlap 

az objektum általános adatainak rögzítésével indít. Az földtudományi érték konkrét megjele-

nítésén túl annak egyéb ismert vagy használatos elnevezéseinek feljegyzésére is van mód. 

Ebben az általános részben kap helyet az adatfelvétel időpontja és az adatfelvevő neve is. 
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Az objektum elhelyezkedése.  Az adatlap második nagyobb egysége a vizsgált objektum 

elhelyezkedésének pontos megadását teszi lehetővé, ez elengedhetetlen annak biztos terepi 

azonosításához. A helymeghatározás során a meghatározás a legtágabb azonosító egységtől (a 

megyétől) a legszűkebb egység (koordináták) megadása felé halad. Az objektum helyzetének 

meghatározása kielégíti a közigazgatási szempontú (megye és település), tájhierarchia szerinti 

(kistájszintű) és a számszerű helymeghatározás (EOV és WGS-84 koordináták) igényeit is, 

ami az adatlap számottevő újdonsága. A felmérőlap figyelembe veszi, hogy a földtani-

felszínalaktani értékek nagyobb része külterületen található, és külterületre eső objektumoknál 

a földrajzi név az esetek többségében viszonylag egyértelműen megadható.  

Az objektum földtani felépítése, állapota. Az új földtudományi adatlap legfontosabb ré-

sze az objektum földtani felépítésének vizsgálata. Az adatlap a felmért földtudományi érték 

földtani felépítését, kőzettani összetételét formációszinten adja meg. Fontos még az objektum 

korának meghatározása, valamint a kialakító folyamatok feltárása. A kataszteri lap vizsgálja 

még az objektummal kapcsolatos jelenleg is ható, megfigyelhető természeti folyamatokat. 

Az objektum részletes földtani leírásával kapcsolatban alapkövetelmény, hogy a leírásban 

megjelenjenek az eddigi tudományos eredmények és a terepi munka eredményeire is legyen 

utalás. Ezen gondolat a „Földtudományi értékek kataszteri lapja” c. munkában került kihang-

súlyozásra és fontossága miatt bekerült az új adatlapba is. Az adatlapon lehetőség van az ob-

jektum földtani leírásához használt szakirodalmak felsorolására, fontos azonban, hogy ez a 

tudományos leírás ne legyen öncélú, tartalmazza a helyszínen végzett terepi munka tapaszta-

latait, észrevételeit. 

Az objektum veszélyeztető tényezőinek feltárása a kataszterezés során elengedhetetlen, 

hiszen ez alapfeltétele a megőrzésnek. Fontosságára utal, hogy PAPP S. (1995) kiemelten fog-

lalkozik a kérdéssel munkájában. Az adatlapon meg kell nevezni a veszélyeztetettség pontos 

okát és a veszélyeztető tényezőt, valamint ezeket szöveges formában, részletesen is szükséges 

bemutatni. A veszélyeztető tényezők ismeretében megfogalmazható az objektum védelmét 

megalapozó szükséges intézkedések köre. Példaként hozhatók fel a felhagyott kőfejtőkben 

elszaporodó illegális hulladéklerakók, vagy a kunhalmok ésszerűtlen felszántásával okozott 

károk. 

Az objektum megközelítése. Az objektum megközelíthetősége információt nyújt annak 

hozzáférhetőségét illetően, amely meghatározhatja a későbbi hasznosítás módját. Például egy 

turistaúton is csak nehezen megközelíthető tájérték esetén az oktatási-nevelési célok megvaló-

sítása is akadályokba ütközik, míg egy esetleg személyautóval megközelíthető objektum (pl. 

sámsonházai rétegvulkán) jóval nagyobb érdeklődésre tarthat számot. A későbbi felmérések 
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sikerességét is befolyásolja az adott objektum megközelíthetőségének tisztázása, ugyanis a 

későbbi felvételezések során már előre készülni lehet a megközelítéssel kapcsolatos nehézsé-

gekre, elég csak egy hegytetőhöz közeli oldalon kipreparálódott kőzetkibukkanásra (pl. béri 

Nagy-hegy andezit oszlopai) gondolni. Annak megállapítása sem elhanyagolható, hogy a 

vizsgálni kívánt földtudományi érték lezárt, őrzött területen található-e, vagy a helyszínelés 

könnyedén megvalósítható, mert nem állnak fenn akadályozó tényezők (pl. egy bányafal vizs-

gálatánál ajánlott a közeli szemrevételezés, aminek kivitelezését jelentősen megnehezíti, ha a 

terület kerítéssel van körülvéve, mint például a gyöngyössolymosi Lila-bányában).  A megkö-

zelítést szintén nehezíti, ha az objektumhoz vezető út beerdősült és kezeléséről nem gondos-

kodnak.  

Szintén fontos a felvételezett objektum környezetében található egyéb tájértékek rögzítése 

az adatlapon, hiszen ha ezek nagy számban találhatók meg a felmért objektum környezetében, 

akkor nagyobb az esélye annak, hogy a felvételezett földtudományi értéket is szélesebb kör-

ben megismerjék. Az adatlapon lehetőség van a környéken található látnivalók típusának 

megadására, ezek közül a legközelebbi távolságának megjelölésére, valamint megnevezésére. 

Nagyon jó példa erre a bujáki kőfejtő, ahol a kőfejtő oldalában lévő Pappenheim-barlang, a 

bujáki vár és a falu szépen felújított palóc házai alig félórányira találhatók egymástól. 

Az objektum területén, környezetében folytatott tevékenységek. Az objektum környe-

zetében folytatott tevékenységek feltárása nagy jelentőséggel bír, mivel befolyásolhatják an-

nak állapotát, és veszélyt is jelenthetnek, vagy jelentenek. Ezen tevékenységek közül az adat-

lap kiemelten vizsgálja a bányászati tevékenység és a hulladéklerakás jelenlétét. Az előbbi 

esetében megjelölhető a tevékenység rendszeressége, az utóbbi esetében pedig megadható a 

területen elhelyezett hulladék típusa. A felmérőlapon feltüntethető az objektum területén foly-

tatott egyéb tevékenység is szöveges formában kifejtve, valamint megjelölhető a jelenlegi 

területhasznosítás módja és az objektum javasolt területhasznosítási módja. A vizsgált objek-

tummal kapcsolatban mindenképpen lényeges ezeknek a tevékenységeknek a feltárása, mivel 

ezen ismeretek birtokában javasolhatunk olyan – a jelenlegitől eltérő – területhasznosítási 

módot, amely jobban szolgálhatja az objektum jelenlegi és jövőbeli védelmét. 

Természetvédelmi oltalom. A természetvédelmi oltalom meglétének vagy nem létének, 

illetve esetleges szintjének meghatározása segít megállapítani az objektum védelmének hátte-

rét, valamint ha nincs jogi védelem, akkor szöveges indoklás keretében javaslat tehető ezen 

ismeretek tükrében a földtudományi érték szükséges védelmét illetően. 
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Tulajdonviszonyok. A tulajdonviszonyok tisztázása elengedhetetlen ahhoz, hogy a vé-

delmi intézkedések eredményesek legyenek, ugyanis bizonyos védelmi intézkedések csak a 

tulajdonos hozzájárulásával foganatosíthatók (KISS G. 2001). 

Az objektum kultúrtörténeti vonatkozásai. Az objektum kultúrtörténeti vonatkozásainak 

ismerete színesíti a vizsgált földtudományi értékről alkotott képet. Többlet információt nyújt 

azáltal, hogy segít feltárni a helyi lakosság viszonyulását az adott objektumhoz, és felmérhető, 

mekkora jelentősége van az ott élők körében. Ezeknek a mondáknak, történeteknek a gyűjtése 

és adatlapos rögzítése biztosíthatja azok fennmaradását, megőrzését a későbbi generációk 

számára.  

Az adatlaphoz kötelezően csatolandó mellékletek. Minden felmérőlaphoz kötelező mel-

lékletként csatolandók a felvételezett objektumról készült színes fényképek. Ezek száma min-

denképp 1-nél nagyobb legyen, de ne legyen több 5-nél. A fényképkészítéskor minden eset-

ben méretarány megjelölése is szükséges, valamint a vizsgált objektumról készüljön kép tá-

volról is, amely azt a környezetével együtt mutatja be. Ezen kívül mindenképpen indokolt a 

felvételezett földtudományi érték helyének térképen történő megjelenítése. Ez a térkép lehet 

vázlatos jellegű vagy részletes.  

A mellékletben az előbb említetteken kívül bármilyen – a vizsgált objektummal kapcsola-

tos – dokumentáció elhelyezhető, amennyiben annak megjelenítésére az adatlap nem kínált 

lehetőséget.  

A földtudományi értékek feltáratlansága és ismeretlensége tehát akadályozza megóvásukat. 

Felmérésük szükséges védelmük érdekében, ez a felmérő munka csak egy egységes szem-

pontrendszer alapján összeállított kataszteri lappal, valamint rendszeres, tervszerű felvétele-

zéssel valósítható meg. Az egységes szempontok alapján kidolgozott felmérőlap mérsékelheti 

a földtudományi értékek felvételezése során fennálló nehézségeket. 

Az egységes szempontrendszer alkalmazásának köszönhetően az objektumok kataszterezé-

se azonos menetű lesz, ami megkönnyíti későbbi összevetésüket (TÓTH SZ. 2010a). A minta-

területen folytatott felmérőmunka tapasztalatairól, a felmérés tapasztalatai alapján átalakított 

adatlapról, valamint a földtudományi egyedi tájértékek felvételezésének megkönnyítéséhez 

kapcsolódó útmutatóról a 6. fejezetben lesz szó.  

3.5. A kataszterezés jelenlegi helyzete és problémái 

A kataszterezés jelenlegi helyzetével kapcsolatban az NKP mellékletét képező Nemzeti 

Természetvédelmi Alapterv tartalmaz naprakész információkat. A 2014-2019-es időtávra ké-

szített dokumentum szerint a kataszterező munka 901 település teljes közigazgatási területét 
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érinti, amely az ország összes településéhez viszonyítva 28,5 %-os feldolgozottsági szintnek 

felel meg. Az adatok a dokumentum készítési évére, azaz 2013-ra vonatkoznak. Ekkor 20 920 

egyedi tájérték adatlapja szerepelt a Természetvédelmi Információs Rendszer egyedi tájérték 

moduljában. Az egyes nemzetipark-igazgatóságok területi feldolgozottságát tekintve az Agg-

teleki Nemzeti Park Igazgatóság területe a legjobban felmért (95%), míg a legkisebb mérték-

ben felmért a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság területe (12%). 

A Nemzeti Természetvédelmi Alapterv az egyedi tájértékekkel kapcsolatban fő cselekvési 

irányként jelöli meg a kataszterező munka eredményeinek a településrendezési folyamatokban 

történő beépítését, valamint a természetvédelmi vonatkozású jogszabályok és az MSZ 

20381:2009 szabvány felülvizsgálatát és annak összhangba hozását az elektronikus nyilván-

tartás rendszerével. A terv a tervezési időszak további céljaként jelöli meg a helyi lakosság 

fokozottabb bevonását a felmérő munkába, valamint a TIR egyedi tájérték moduljának aktua-

lizálását.  

Visszatérve a lakosság intenzívebb szerepvállalására, a Hetésben zajlott mintaprogram jó 

példa a helyi lakosság aktivitásának növelésére. A programot a Nemzeti 

Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet finanszírozta és a Zöldutak Mód-

szertani Egyesület, a Vasfüggöny Út Egyesület, valamint az akkori Vidékfejlesztési Miniszté-

rium részvételével valósult meg 2013 ősze és 2014 tavasza között. A program a Hetés népraj-

zi táj 4 magyarországi és 6 magyarlakta szlovéniai településén zajlott. A mintaprogram a helyi 

lakosság segítségével és bevonásával valósult meg. A felmérést végzők a tájértékeket a lakos-

ságnak szervezett beszélgetéseken és közös tájséták alkalmával mutatták be. A program min-

taként szolgál a jövőben készülő felmérésekhez és ahhoz, hogy a helyi lakosság valóban meg-

őrzésre érdemes értékként tekintsen a település tájértékeire.  

A felmérések módszertanában a jövőben meg kellene jeleníteni a lakosság szerepét, vagy 

akár a szabványban ajánlásként megfogalmazni a helyi lakosság bevonását a 

felmérőmunkába. Sok esetben ugyanis a felmérést végző szakemberek által elkészített 

tájértéklistán sok olyan elem található, melyeket a helyi lakosság egyáltalán nem tart érték-

nek, vagy olyan elemek is hiányozhatnak, amelyekhez a lakosság már évtizedek óta erősen 

kötődik. A helyi lakosság tudásának beépítése tehát nélkülözhetetlen a kataszterező munka 

elvégzéséhez. A lakosság együttműködését azonban nem minden esetben könnyű elnyerni. A 

helyiek ugyanis sokszor attól tartanak, hogy a felmérés következményeként egy-egy tájérték-

hez kötelezően betartandó előírások fognak kapcsolódni. Ez különösen a magántulajdonban 

lévő egyedi tájértékek esetében lehet probléma forrása. A probléma elkerülésének érdekében 
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fontos, hogy a végleges kataszter a helyi lakosság véleményének figyelembevételével készül-

jön el. 

Annak érdekében, hogy az egyedi tájértékek katasztere hazánk minden településére elké-

szüljön, minden lehetőséget meg kell ragadni a felmérésre. Például a felsőoktatási intézmé-

nyek tájvédelemmel kapcsolatos óráinak gyakorlati ismereteit gazdagíthatják a terepen elvég-

zett felmérések. Továbbá a jelenleg nagy lendülettel zajló nemzeti értéktárak kialakítása során 

is sort lehetne keríteni az egyedi tájértékek párhuzamos felmérésére. Ennek lehetőségével a 

következő alfejezet foglalkozik részletesen.  

3.6. Az egyedi tájértékek felmérésének összekapcsolása a nemzeti értéktárak 

kialakításával 

Az egyedi tájértékek és hazánk nemzeti értékei közötti kapcsolat vitathatatlan. Noha a 

nemzeti értékek még igen fiatal fogalomnak számítanak, felmérésükre már most nagy gondot 

kell fordítani. Különös tekintettel arra, hogy a nemzeti értékek terepen történő felmérésekor 

egyúttal az egyedi tájértékek kataszterezésére is lehetőség nyílik. Erre tekintettel javasolt egy 

olyan adatlap kialakítása, amely mindkét felmérési rendszer szakmai szempontjainak eleget 

tesz, valamint a terepen is egyszerűen használható. Egy új típusú adatlapra történő javaslat 

ismertetése előtt azonban szükséges áttekinteni, milyen módszertan alapján kerül sor a nemze-

ti értékek azonosítására és felvételezésére. 

3.6.1. A magyar nemzeti értékekkel és a hungarikumokkal kapcsolatos jogszabályi 

előírások  

A magyar nemzeti értékekkel és a hungarikumokkal kapcsolatos előírásokat a 2012. évi 

XXX. törvény tartalmazza. A törvény meghatározza a nemzeti értékek vonatkozásában lénye-

ges fogalmakat is. A nemzeti értékeket elismertségük alapján több kategóriába sorolja: nem-

zeti érték, nemzetközi elismerésben részesített nemzeti érték és kiemelkedő nemzeti érték. A 

nemzeti érték a törvény alapján – az egyedi tájértékekhez hasonlóan – a magyarság történel-

méhez, a tájhoz, az élővilághoz és a termelési kultúrához, alkotótevékenységhez kapcsolódó 

érték vagy termék. Alapvető különbség azonban az egyedi tájértékek és a nemzeti értékek 

között, hogy ez utóbbi kategóriába a sokszor a kevésbé kézzelfogható, azaz a tájban nem fel-

tétlenül megjelenő értékek (pl. Makói hagyma) is beletartoznak. A nemzetközi elismerésben 

részesített nemzeti értékek fennmaradását és védelmét nemzetközi megállapodások segítik. 

Ezekez a megállapodásokat az Országgyűlés ratifikálja vagy a Kormány hirdeti ki rendelet-

ben. Végül, de nem utolsó sorban a nemzeti szempontból meghatározó jelentőségű értékeket 
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sorolhatjuk a kiemelkedő nemzeti érték fogalmába, amelyek világszerte hozzájárulnak a ma-

gyarságtudat kialakításához és megerősítéséhez. 

A nemzeti értékek felmérésében, nyilvántartásba vételében és a nyilvántartás gondozásá-

ban elsősorban a települési, valamint a megyei önkormányzatok vehetnek részt. Mindemellett 

ezt a feladatot a hatáskörrel rendelkező állami szervek, szakmai testületek, intézmények, kuta-

tóhelyek, civil szervezetek is elláthatják.  

A törvény az értéktárak különböző szintű típusait különbözteti meg. Ennek alapján telepü-

lési, tájegységi értéktárról, megyei értéktárról, a külhoni magyarság értéktáráról, ágazati ér-

téktárról és Magyar Értéktárról beszélhetünk. Az egyes értéktártípusok között az alábbi táblá-

zatban szemléltetett különbségek vannak. 

Megnevezés Létrehozó szervezet Feladatai Tájékoztatás 

Települési, tájegy-

ségi értéktár 

települési önkor-

mányzat, Települési 

Értéktár Bizottság  

nemzeti értékek azo-

nosítása, települési 

értéktár létrehozása, 

nyilvántartás céljából 

megküldi a megyei 

önkormányzat részére 

Települési Értéktár 

Bizottság létrehozásá-

ról vagy a feladat 

ellátásával történő 30 

napon belül 

Hungarikum Bizott-

ság és a megyei ön-

kormányzat tájékoz-

tatása 

Megyei értéktár megyei önkormány-

zat, Megyei Értéktár 

Bizottság 

megyei értékek azo-

nosítása, megyei ér-

téktár létrehozása, 

nyilvántartás céljából 

megküldi a 

Hungarikum Bizott-

ság részére 

Megyei Értéktár Bi-

zottság létrehozásáról 

vagy a feladat ellátá-

sával történő 30 na-

pon belül 

Hungarikum Bizott-

ság és a megyei ön-

kormányzat tájékoz-

tatása 

Külhoni magyarság 

értéktára 

Magyar Állandó Ér-

tekezlet, Külhoni Bi-

zottság 

külhoni értékek azo-

nosítása, külhoni ér-

téktár létrehozása, 

nyilvántartás céljából 

a Külhoni Bizottság 

létrehozásáról, vagy a 

feladat ellátásával 

történő megbízásról 
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Megnevezés Létrehozó szervezet Feladatai Tájékoztatás 

megküldi a 

Hungarikum Bizott-

ság részére 

30 napon belül tájé-

koztatja a 

Hungarikum Bizott-

ságot 

Ágazati értéktár az egyes ágazatokért 

felelős miniszterek  

  

Magyar Értéktár    

7. táblázat. Az egyes értéktárak lényegesebb tulajdonságai (szerk. ERDÉLYI-TÓTH SZ. 2015) 

Az értéktárak a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. 

(IV. 16.) Korm. rendelet alapján változatos értéktípusokból épülhetnek fel. A rendelet megha-

tározza az értéktípusok kategóriáit: agrár- és élelmiszergazdaság, egészég és életmód, épített 

környezet, ipari és műszaki megoldások, kulturális örökség, sport, természeti környezet, tu-

rizmus és vendéglátás. A felsorolt lista alapján megállapítható, hogy az értéktárak jóval tá-

gabban értelmezett értéktípusokat vonultatnak fel, mint az egyedi tájértékek katasztere. Mé-

gis, mivel az értéktárak kialakítása jelenleg is folyamatban van, szakmai szempontból érde-

mes lenne az értékfelmérést összevonni az egyedi tájértékek felmérésével.  

A rendelet 1. melléklete tartalmazza a javasolt felmérőlapot, amelyet a települé-

si/tájegységi, megyei és a külhoni magyarság értéktárának kialakításához lehet használni. Ezt 

a felmérőlapot is felhasználva tettem kísérletet az egyedi tájértékek és a nemzeti értékek pár-

huzamos felmérésére használható adatlap, valamint a felmérőlaphoz kapcsolódó útmutató 

elkészítésére.  

3.6.2. Adatlap a magyar nemzeti értékek, a hungarikumok és az egyedi tájértékek 

párhuzamos felméréséhez 

Napjainkban zajlik a nemzeti értéktárak kialakítása, aminek módszertani alapját az előző 

fejezetben említett jogszabályi előírások jelentik. Ha ezen jogszabályok hatályba lépésének 

időpontját tekintjük, megállapítható, hogy a nemzeti értékek felmérésének módszertana nem 

tudhat maga mögött évtizedes felmérő munkát és tapasztalatokat. Sőt, a felmérés tanulságai 

sem tükröződnek még vissza sem a módszertanban, sem az adatlap szerkezetében. A nemzeti 

értékek felmérésében lévő lendületet az egyedi tájértékek kataszterezéséhez is fel lehetne 

használni. Ehhez azonban egy olyan felmérőlap kialakítására van szükség, amely mindkét 

értéktípus felmérését lehetővé teszi. Jelen fejezet egy ilyen összesített felmérőlapot mutat be, 
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amelynek szerkezete egységes keretbe foglalja a két értéktípus felmérése során rögzítendő 

adatokat.  

Az új felmérőlap a 2. mellékletben található, felépítését tekintve a nemzeti értékekre és az 

egyedi tájértékekre vonatkozó adatokat ötvözi, kiegészítve a felvételezett település bemutatá-

sával. Alapvetően 4 részből épül fel, amelyek közül az első rész már a felmérést megelőzően 

kitölthető. A terepi munkához a nemzeti érték, egyedi tájérték adatait tartalmazó rész használ-

ható, amely kétoldalas terjedelmének köszönhetően könnyen kezelhető a terepi munka során. 

Az egyéb adatokat tartalmazó rész kitöltése és a mellékletek csatolása a felmérést követően 

végezhető el. Az adatlapnak előnye, hogy az első rész kitöltésére településenként csak egyet-

len alkalommal van szükség, a tájértékek adatait tartalmazó további lapok tájértékenként e 

főlap mögé csatolhatók. Összességében az adatlap a települést és annak valamennyi felvétele-

zett tájértékét bemutatja a tájértékekkel kapcsolatos háttérinformációkkal (pl. régi fényképfel-

vételek, felhasznált szakirodalmak) együtt.  

Általános adatok, a felmérést végzők adatai, a felmérés időpontja, a település rövid be-

mutatása 

Az adatlap első három oldala a felmérő munkát megelőzően töltendő ki. Az általános ada-

tok részben a településnek, valamint annak a megyének, természetvédelmi hatóságnak és 

nemzetipark-igazgatóságnak a nevét kell megadni, amelyekhez a település hivatalosan köz-

igazgatási értelemben tartozik. A település nevén túl a többi adat egy előre elkészített listából 

választható ki. A felmérést végző adatainál a felmérő nevét, levelezési címét, telefonszámát, 

e-mail címét kell megadni kiegészítve az adatfelvétel időpontjával. A felmérőlap első egysé-

géhez tartozik még a település jellemzőinek bemutatása, melynek során a településsel kapcso-

latos fontosabb tudnivalók (pl. történelmi, természet-, társadalom- és gazdaságföldrajzi tudni-

valók) ismertetésére nyílik lehetőség. 

A nemzeti érték, egyedi tájérték adatai 

Az adatlap második nagy egysége több alegységre bontható. Ezek közül az első a tájérték 

elhelyezkedésével foglalkozik, ezt a részt követi a tájérték tipizálásáról szóló egység, majd a 

tájérték jellemzői kerülnek kifejtésre, végül a tulajdonviszonyok, védettség, státusz címet vi-

selő egység. Ez a második nagy egység képviseli az adatlap legfontosabb részét, ugyanis ez a 

3 oldal terjedelmű rész használható a terepi felméréshez. Itt kell megadni a tájérték nevét, és 

lehetséges egyéb elnevezéseit, továbbá a jelzetet, amit a település első két betűjéből és egy 

számsorból kell képezni (pl. Bu-001). A név mellett ez hivatott megkülönböztetni egymástól a 

felmért tájértékeket és a felmért értékek sorrendjét is szemlélteti. 
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 A tájérték elhelyezkedésével kapcsolatos részben a helyszín meghatározása több módon 

történik. Először a tájérték pontos helyszínét kell megadni, szövegesen kifejtve, majd ezt kö-

veti a pontos beazonosítást megkönnyítendő az EOV-koordináták megadása és a helyrajzi 

szám megnevezése. Végezetül az adatfelvétel körülményeit kell szöveges formában kifejteni. 

Ide egyéb, a megközelítéssel kapcsolatban felmerülő tényező is beírható.  

A tájérték tipizálása címet viselő rész a nemzeti értékek besorolását ötvözi az egyedi tájér-

tékek tipizálási rendszerével. Az egyedi tájértékek tipizálási rendszerének alapját képező főtí-

pusok képezik a táblázat fejlécét, ezen belül kell megjelölni a tájérték típusának megfelelő 

kategóriát, majd a táblázat aljában megadni az egyedi tájértékek altípusát és fajtáját. Itt termé-

szetesen a szabványban nem szereplő egyedi fajta megadására is van lehetőség. Ezt követően 

azt az értéktárat kell kiválasztani a listából, amelybe a tájérték besorolható. Ez a tipizálási 

rendszer lehetővé teszi, hogy a nemzeti értékek és az egyedi tájértékek egymással párhuzamo-

san, mindkét rendszer és módszertan számára egyértelmű módon kerüljenek besorolásra. 

A tájérték jellemzői címet viselő egységben kerül sor a tájértékek mélyebb bemutatására. 

A főbb jellemzők rovatban a tájérték külső megjelenését és a tájban betöltött szerepét szüksé-

ges ismertetni. A következő rovatban az értéktárba történő felvétel indokait (pl. jelentőség, 

értékesség) kell felsorolni. Ezt követi a tájérték-, vagy képződmény korának megadása. A 

tájérték állapota egy előre megadott listából választható ki, ugyanakkor emellett szükség van 

az állapot szöveges kifejtésére is. A veszélyeztetettség szintén választólistából adható meg, 

ahogy a veszélyeztetettség mértéke is. Szükséges felhívni arra a figyelmet, hogy a veszélye-

zettség mértékénél a listán egyszerre több elemet is meg lehet jelölni. Ez azért is lényeges, 

mert egy tájértéket egyszerre több hatás is veszélyeztethet, ezeknek az adatlapra történő felke-

rülése mindenképpen indokolt. 

A tulajdonviszonyok, védettség, státusz című résznél a tájérték tulajdonosát, kezelőjét kell 

megnevezni. A tulajdon(os) jellege esetében ez listából választható adat, míg a kezelőnél sza-

bad kitöltésre van lehetőség. Az önkormányzat állásfoglalása rovatban az önkormányzat tájér-

tékkel kapcsolatos tervei, viszonyulása jelenhet meg. A védettség szintje pedig a megadott 

listából választható adat. A védettség szintjénél egyszerre több kategória is megjelölhető. A 

tájérték státuszánál meg lehet jelölni, hogy a tájérték a településfejlesztési eszközökben meg-

jelenik-e (pl. a településrendezési terv mely részében található), vagy szakmai listán szerepel-

e. A megjegyzés rovatban a tájértékkel kapcsolatban bármely releváns adat megjeleníthető. 

Egyéb adatok 

Az adatlap utolsó egységében az adatforrásokat kell megjelölni, az adatforrások rovatban 

lehet hivatkozni a helyi adatközlőkre, majd a tájértékkel kapcsolatban információkat hordozó 
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szakirodalmak, honlapok és egyéb források jelölhetők meg. Végül a nemzeti érték hivatalos 

weboldalának címe írható be.  

Mellékletek 

Az adatlaphoz mellékletként csatolhatók a felvételezés során készített fényképfelvételek. 

Ezekből legalább 2 db-ot kell mellékelni, valamint egyéb dokumentumok és támogató, ajánló 

levelek csatolhatók. 

Az adatlap kitöltését segítő részletes útmutató a 3. mellékletben tekinthető meg. 

4. Az egyedi tájértékek nyilvántartása 

4.1. A nyilvántartási lehetőségek történeti áttekintése, a Természetvédelmi Információs 

Rendszer egyedi tájérték modulja 

Az egyedi tájértékek katasztereinek nyilvántartása kezdetben papír alapon valósult meg, 

majd fokozatosan elektronikus alapokra helyeződött. A felmérők a papír alapon rögzített ada-

tokat a saját maguk által szerkesztett adatlapra vitték fel, majd a kész katasztereket kinyomtat-

ták és összefűzték. Az alkalmazott elektronikus adatlapok formátuma eltért egymástól. Ké-

sőbb megszületett az igény arra, hogy ezek az adatok egységes nyilvántartásban jelenjenek 

meg. Erre az igényre válaszul történt meg a TIR egyedi tájérték moduljának kialakítása. 

4.1.1. A Természetvédelmi Információs Rendszer felépítése 

Az információs társadalom kialakulása magával hozta az adatok elektronikus nyilvántartá-

sának igényét. Különösen igaz ez a megállapítás az államigazgatási szervekre, ahol nagy 

mennyiségű adat áll rendelkezésre és az adatok nyilvántartása országos szinten valósul meg. 

Az államigazgatási munka hatékonyságát növelte az elektronikus adatbázisok kiépítése 

(termeszetvedelem.hu).  

A természetvédelmi értékek nyilvántartására létrehozott TIR egy olyan szakmai informáci-

ós rendszer, amely térinformatikai eszközöket alkalmazva tartalmazza a központi és területi 

államigazgatási szervek természetvédelmi szakmai adatbázisainak adatait (pl. földtudományi 

értékek, tájképi és kultúrtörténeti értékek). A TIR működtetésének kötelezettségét a Tvt. 67. § 

(1) bekezdése tartalmazza. A TIR egy nagyobb elektronikus adatbázis, az Országos Környe-

zetvédelmi Információs Rendszer részeként működik (TAKÁCS A. A. et al. 2008). 

A TIR 7 modulból épül fel, amelyek a korábban meglévő adatbázisok adatait foglalják 

egységes rendszerbe. A rendszer egyes moduljai egymástól nem függetlenek, ugyanis egymás 

számára is szolgáltatnak adatokat. Az egyedi tájértékek nyilvántartása a védett értékek modu-

lon belül található. Az adatok tárolása a hazai és nemzetközi jogszabályi előírásoknak megfe-
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lelően történik. Szükséges megjegyezni, hogy az egyedi tájérték modul kialakítása és felépíté-

se a szabványnak megfelelően történt.  

 

6. ábra. A Természetvédelmi Alapobjektum Nyilvántartó Rendszer felépítése 

(http://termeszetvedelem.hu) 

Noha a TIR adatai nyilvánosan nem elérhetők, az adatbázishoz kapcsolódik egy ún. Kö-

zönségszolgálati Modul, amely interaktív módon térképi rétegenként jeleníti meg egyebek 

mellett az ökoturisztikai bemutatóhelyeket és a védett természeti értékeket. 

Az elektronikus nyilvántartás számos előnye közül hármat érdemes kiemelni, amelyek táj-

védelmi szakmai szempontból fontos előrelépést jelentettek a korábban alkalmazott nyilván-

tartási rendszerhez képest.  

Az első az, hogy az elektronikus nyilvántartás megkönnyíti és költségtakarékossá teszi az 

egyedi tájértékek katasztereinek folyamatos fejlesztését. A TIR-alapú kataszterekbe 

folyamatosan lehet beépíteni az újonnan felmért egyedi tájértékeket, ha szükséges, törölni az 

elpusztultakat. 

A második az, hogy az elektronikus nyilvántartás biztosítja az adatok több szempontú 

lekérdezésének lehetőségét. Egyes nyilvántartási szempontok (pl. fajta, veszélyeztetettség) 

esetében a kategóriák legördülő menüből választhatók, s ez lehetővé teszi olyan statisztikák 

készítését, amelyek tényleges értékmegőrzés számára biztosítanak fontos információkat. 

Végül a harmadik az, hogy elektronikus nyilvántartásra alapozva az interneten keresztül jó 

lehetőség nyílik az egyedi tájértékek széles nyilvánosság számára történő bemutatására. A 

jövőben ezt a célt szolgálhatja az egyedi tájértékek integrálása a TIR nagyközönségi 
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moduljába. A TÉKA program nagyközönségi modulja szintén ezt a célt hivatott szolgálni. Az 

egyedi tájértékek széles nyilvánosság számára történő bemutatása a tényleges megőrzésük 

szempontjából kiemelten fontos feladat. 

4.1.2. Az adatátviteli tábla 

Az egyedi tájértékek eddig papír alapon és különböző formátumú fájlokban nyilvántartott 

katasztereinek TIR-be történő integrálására a TÉKA program keretében nyílt lehetőség. 2009-

re készült el ugyanis a TIR egyedi tájérték modulja. A program kezdetekor egyrészt sor került 

a már rendelkezésre álló kataszterek felülvizsgálatára, másrészt a projekt eredményeképpen 

elkészült kataszterek is feltöltésre kerültek a rendszerbe. A kataszterek TIR-be történő bevite-

le azonban nem volt zökkenőmentes a nyilvántartásukra eddig használt fájlformátumok elté-

rései miatt (TÓTH SZ. et al. 2011). 

Szükséges megemlíteni, hogy a kataszterek közvetlen bevitele nem bizonyult eredményes-

nek, nehézkes és lassú volt. Ennek felismerését követően született meg az igény az adatok 

automatikus feltöltése iránt. A felmérési adatok feltöltése egy – a TÉKA program során ki-

dolgozott – adatátviteli tábla segítségével valósult meg. A TIR-be történő feltöltés lehetősége 

tehát a TÉKA programmal teremtődött meg (TÓTH SZ. et al. 2011). 

A TIR adatátviteli tábla felépítése szintén a szabványban közölt adatlap felépítésének szer-

kezetét követi. Kidolgozásakor lényeges szempont volt, hogy az olyan formátumban készül-

jön, amely a felmérést végzők számára könnyen hozzáférhető, valamint egyértelmű felépítésű. 

A TÉKA Minőségbiztosítási Munkacsoportja több fájlformátum megvizsgálását követően az 

xls formátum mellett döntött. 

A TIR adatimport-tábla az MSZ 20389:2009 szabványban megjelent adatlap felépítése 

alapján, részben azonban azt kiegészítve készült. A szabványtól való eltérést az indokolta, 

hogy az adatlapot meg kellett feleltetni egy modern informatikai rendszernek. A módosítások 

célja a hatékony és gyors adatbevitel megteremtése volt. Ezt segítette elő pl. a veszélyeztető 

tényezők esetében a legördülő menü, amelyre rákattintva a veszélyeztető tényezők 

listaszerűen jelennek meg. A táblázatba beírt adatok közvetlenül feltölthetővé váltak a TIR-

be.  

Az adatbeviteli tábla feltölthetőségét egy ún. beépített ellenőrző mechanizmus vizsgálja 

meg, amely hiba esetén azonnal visszajelez és megnevezi a hiba okát is. Amennyiben a 

javítást követően a beépített ellenőrző mechanizmus nem jelez hibát, a táblázat feltölthető a 

rendszerbe. Természetesen a beépített ellenőrző mechanizmus nem helyettesíti a szakmai 

szempontú minőségbiztosítást.  
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A TÉKA-program keretében működő Minőségbiztosítási Munkacsoport feladata volt az 

elkészült, illetve a már meglévő kataszterek szakmai felülvizsgálata. A Munkacsoport tagjai 

továbbá ellenőrizték a TIR adatimport-tábla feltölthetőségét, valamint az egyéb tartalmi-

formai követelményeket (KISS G. et al. 2011). A minőségbiztosítás folyamatát a 7. ábra 

szemlélteti. 

 

7. ábra. Az egyedi tájértékek kataszterei minőségbiztosításának folyamata a TÉKA-

programban (KISS G. et al. 2011) 

Jelenleg az xls16 verziószámú táblázatot használják a kataszterezést végző szakemberek, 

amely a termeszetvedelem.hu címet viselő weboldalon érhető el a használatát bemutató 

útmutatóval együtt.  

4.1.3. A Természetvédelmi Információs Rendszer egyedi tájérték moduljának szakmai 

kiértékelése 

2012-ben szakmai szempontból megvizsgáltuk a TIR egyedi tájérték nyilvántartásának 

adattartalmát (TÓTH Sz. et al. 2012a). A szakmai kiértékelés során elemeztük a tájértékek 

nemzetipark-igazgatóságonkénti megoszlását, az értékek településenkénti átlagos számát, az 
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egyedi tájértékek átlagos számának alakulását a települések népességszáma szerint, valamint a 

tájértékek főtípus és típus szerinti megoszlását. Mindemellett a vizsgálat tárgyát képezte még 

az egyedi tájértékek állapota, veszélyeztetettségük mértéke, veszélyeztető tényezőik feltárása 

és kiértékelése is. 

A 2012-es vizsgálat módszertana alapján az NKP részét képező, 2013-ban készült Nemzeti 

Természetvédelmi Alapterv is tartalmaz elemzéseket az egyedi tájértékek vonatkozásában. 

Érdemes összevetni a két elemzés közti eltéréseket.  

Az NTA megállapította, hogy hazánk 901 településére készültek el az egyedi tájértékek ka-

taszterei, amelyek összesen 20 920 tájértéket tartalmaztak 2013 tavaszán. Ez a 901 település 

28,5%-os feldolgozottsági szintnek felel meg.  

Nemzetipark-

igazgatóság 

Összes település 

száma (db) 

Kataszterezett 

települések száma 

(db) 

A felmért települé-

sek száma az összes 

település százaléká-

ban (%) 

2012 2013 

Aggteleki NPI 242 231 86 95 

Balaton-felvidéki NPI 544 64 11 12 

Bükki NPI 365 144 38 40 

Duna-Dráva NPI 593 84 13 14 

Duna-Ipoly NPI 394 89 16 23 

Fertő-Hanság NPI 176 80 16 45 

Hortobágyi NPI 390 84 9 42 

Kiskunsági NPI 142 42 58 30 

Körös-Maros NPI 106 34 75 32 

Őrségi NPI 221 49 20 22 

Összesen 3173 901 26 28 

8. táblázat. Az egyedi tájértékek kataszterezésének keretében felmért települések száma (NTA) 

A nemzetipark-igazgatóságok között a felmért települések számát és a feldolgozottsági 

szintet tekintve jelentős mértékű eltérés mutatkozik. Az NTA adatai alapján az Aggteleki 

Nemzeti Park Igazgatóság kiemelkedik, a feldolgozottság 95%-os a működési területen. A 

2012-es vizsgálat eredményei alapján is ez a terület volt a legjobban felmérve (86%). Az 

igazgatóság zömében apró- és törpefalvas térségében végezték a legtöbb felmérést. A Fertő-

Hanság Nemzeti Park Igazgatóság a vizsgált időszakban jelentős mértékben növelte a felmért 

települések számát elérve a 45%-ot.  

Általánosságban elmondható, hogy a nagy külterülettel bíró települések felvételezése alul-

reprezentált. Ez a külterület nagyságából adódik, hiszen a felmérések kivitelezése ekkora terü-

leten nehezebb. Szükséges még megemlíteni a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóságot, mi-
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vel az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatósághoz hasonlóan a területen zömével aprófalvak ta-

lálhatók, ennek ellenére a feldolgozottsági szint jóval elmarad, mintegy 14%-os, és a 2012-es 

évhez képest csupán 1%-os növekedés figyelhető meg.  

A 2012-es felmérés alapján (18 409 db-os mintaszám) egy településen átlagosan 26 db 

egyedi tájértéket mértek fel a szakemberek. A felmért értékek magas átlagos száma egy terü-

let vonatkozásában a természeti és kulturális értékekben való gazdagságot jelzi. 2012-ben a 

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén lehetett megfigyelni a legma-

gasabb átlagos számot (46 db). Az eredményt azonban jelentős mértékben torzította Balaton-

füred katasztere annak 404 db-os értékszámával.  

Egy másik megközelítést alkalmazva a népességszám alapján a településméretet vetettük 

össze a tájértékek számával. Az eredmények azt mutatták, hogy a felvételezett települések 

81%-ának lakosságszáma 2000 fő alatti. A települések nagysága, területi kiterjedése a vizsgá-

lat szerint egyenes arányosságot mutatott a tájértékek számával. A felvételezett három nagy-

városban, Debrecenben, Győrben és Nyíregyházán átlagosan 125 db egyedi tájértéket mértek 

fel (TÓTH SZ. et al. 2012a).  

Az egyedi tájértékek típus szerinti megoszlását tekintve legnagyobb számban a kultúrtörté-

neti egyedi tájértékek főtípusába tartozó értékek kerültek felmérésre. 2012-ben összesen 

14 285 db kultúrtörténeti egyedi tájérték volt a kataszterekben, ez a nyilvántartott értékek 

77,5%-a volt. Az analízis így igazolta a kultúrtörténeti értékekkel kapcsolatos módszertani 

kérdések jogosságát. Ugyanakkor érdemes kitérni arra is, hogy egyes szakmai műhelyekben 

az egyedi tájértékek felmérésén kizárólag a kultúrtörténeti értékek felvételezését értik, így 

tipizálási rendszerük is jóval részletesebb, mint az a többi főtípus esetében. Ebből adódóan a 

természeti egyedi tájértékek hátrányban vannak a kultúrtörténeti egyedi tájértékekhez képest, 

ezt a megállapítást a vizsgálat eredményei is alátámasztják, ugyanis a természeti tájértékek 

száma 3772 db, amely a nyilvántartott értékeknek csupán 20,5%-a. A tájképi egyedi tájérté-

kek 371 db-os értékszámukkal a harmadik helyen találhatók, az összes felvételezett érték csu-

pán 2%-ával (TÓTH SZ. et al. 2012a).  
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8. ábra. Az egyedi tájértékek megoszlása főtípus szerint (mintaszám: 18 428 db) (TÓTH SZ. et 

al. 2012a) 

A típus szerinti megoszlás vizsgálatának eredményei alapján a településsel kapcsolatos ér-

tékek szerepelnek legnagyobb számban a TIR egyedi tájérték moduljában, összesen 9 426 db 

érték tartozott ide 2012-ben. A leggyakoribb fajták a lakóépület, épületrész és az udvar, vala-

mint a feszület. Ezt követik a termeléssel kapcsolatos értékek (3 301 db), itt kiemelkedő a 

kutak száma a nyilvántartásban. A természeti értékek főtípusába tartozó biológiai egyedi táj-

értékek szintén nagy számban kerültek be a kataszterekbe (2 874 db). Főként facsoportok és a 

fasorok jelentek meg kiugró számmal (939 db).  

Egyedi tájértékek típus szerinti megnevezése 
Típus szerinti 

megoszlás (db) 
1.1. Településsel kapcsolatos 9426 

1.2. Közlekedéssel, szállítással kapcsolatos 269 

1.3. Termeléssel kapcsolatos 3301 

1.4. Egyéb emberi tevékenységhez, eseményhez kapcsolódó 1287 

2.1. Földtudományi 898 

2.2. Biológiai  2874 

3.1. Kilátópont egyedi vagy jellegzetes látványképpel 302 

3.2. Vonalas jellegű kilátóhely egyedi vagy jellegzetes lát-

ványképpel 
25 

Nem meghatározott 46 

9. táblázat. Az egyedi tájértékek megoszlása típus szerint (mintaszám: 18 428 db) (TÓTH SZ. et 

al. 2012a) 

Az egyes típusok elterjedésének területi vonatkozásait vizsgálva eltérések mutatkoztak a 

leggyakrabban előforduló értéktípusok között. Ezek az eltérések az eltérő táji adottságokkal 

magyarázhatók. Míg pl. a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság működési területén a bioló-

giai egyedi tájértékek nagyobb számban kerültek felvételezésre, mint a településsel kapcsola-
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tos egyedi tájértékek, addig az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén ki-

emelkedő a felmért földtudományi egyedi tájértékek száma. Ez a feltűnő különbség viszont 

azt is bizonyítja, hogy a táji adottságokon túl a felmérést végző szakemberek előképzettsége is 

jelentős mértékben befolyásolja az eredményeket (TÓTH SZ. et al. 2012a).  

Talán a vizsgálat egyik legjelentősebb eredménye az egyedi tájértékek állapotának és ve-

szélyeztetettségének vizsgálata volt. Ezek közül az előbbi vonatkozásában a 2012. évi elem-

zés megállapította, hogy a felmért tájelemek, tájértékek 4,9%-a kiváló, 55,6%-a jó, 26,5%-a 

megfelelő állapotú, s csupán az összes tájérték 9,7%-a rossz állapotú. A rossz állapotban lévő 

tájértékek száma azonban – az NTA szerint – 2013-ban már elérte a 10%-ot. Feltételezhető 

azonban, hogy a rossz állapotban lévő egyedi tájértékek száma ennél jóval több. Ez azzal ma-

gyarázható, hogy a nagyon rossz állapotban lévő tájértékek gyakran be sem kerülnek a katasz-

terekbe.  

Az egyedi tájértékek nyilvántartásának 2012-es vizsgálatakor elemeztük az állapot területi 

összefüggéseit is. Hazánk tájértékei a legjobb állapotban a Körös-Maros Nemzeti Park Igaz-

gatóság működési területén voltak, 76,6%-uk volt jó állapotban. Míg a legnagyobb arányban 

(15,5%) a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság területén voltak rossz állapotban lévő tájér-

tékek. Ha a tájértékek darabszámát vizsgáljuk az állapot vonatkozásában, elmondható, hogy a 

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság tájértékei igényelnek fokozott figyelmet, ugyanis 

336 db rossz állapotban lévő tájérték található a működési területen. Az eredmények azzal 

magyarázhatók, hogy az állapot, állag megítélése a legszubjektívebb, viszont a tájérték meg-

őrzés szempontjából kulcsfontosságú elem (TÓTH SZ. et al. 2012a). A jövőben érdemes lenne 

végiggondolni, hogy az adattáblában választólistában rögzített egyes állapot, állag megneve-

zésekhez (jó, megfelelő, rossz) milyen reálisan megvalósítható intézkedések kapcsolódhatná-

nak. Például a jó állapot esetében elegendő lenne csak állapot, illetve állagmegőrzést előírni. 

Természetesen a tájérték állapotától függően speciális intézkedések megvalósítása is szüksé-

ges lehet.  



75 

 

 

9. ábra. Az egyedi tájértékek állapota (mintaszám: 18 428 db) (TÓTH SZ. et al. 2012a) 

A tájértékek veszélyeztetettségét tekintve a felvételezést végző szakemberek vélekedése 

szerint az egyedi tájértékek 52,7%-a nem veszélyeztetett, 24,2%-a kismértékben veszélyezte-

tett, 15,5%-a közepesen veszélyeztetett, s csupán 7,6%-a erősen veszélyeztetett volt a vizsgá-

lat időpontjában. Ezt a közel 50%-os veszélyeztetettséget az NTA adatai is alátámasztják.   

 

10. ábra. Az egyedi tájértékek veszélyeztetettségének mértéke (mintaszám: 18 428 db) (TÓTH 

SZ. et al. 2012a) 

Az állapot és a veszélyeztetettség összevetésének eredményeként megállapítható, hogy 

számos olyan tájérték van, amely jelenleg még jó állapotban van, azonban veszélyeztetett is 

egyúttal. Ebből következően a tájértékek fenntartására és védelmére az elkövetkező időszak-

ban kiemelt figyelmet kell fordítani.  

A veszélyeztető tényezők vizsgálata azt mutatta, hogy a felmért tájértékek nagy része nem 

veszélyeztetett, leggyakoribb veszélyeztető tényező az egyéb kategóriába sorolható tevékeny-

ségeken belül a karbantartás, ápolás elmaradása (49,2%), valamint az építési-bontási tevé-

kenység. A veszélyeztető tényezők vizsgálatánál szükséges megemlíteni, hogy a felmérők egy 
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előre összeállított listából választhatják ki a veszélyeztető tényezőket, ahol az egyéb kategória 

választása esetében lehetőség van egyéni veszélyeztető tényező megnevezésére. A lista 9 főtí-

pusra és ezeken belül 46 típusra tagolódik. Jelentős veszélyeztető hatás képviselnek még az 

egyes természeti folyamatok (pl. bányaudvarok benövényesedése) és a mezőgazdasági tevé-

kenység.  

A veszélyeztető tényezők főtípusai 

01 Mezőgazdálkodás 

02 Erdőgazdálkodás 

03 Vadgazdálkodás 

04 Ipari tevékenység 

05 Közlekedés 

06 Turizmus, rekreáció 

07 Egyéb tevékenység 

08 Természetes folyamatok 

09 Nem veszélyeztetett 

10. táblázat. A veszélyeztető tényezők listája (szerk. ERDÉLYI-TÓTH SZ. 2015) 

A karbantartás és ápolás elmaradása legtöbb esetben a kultúrtörténeti egyedi tájértékekhez 

kapcsolódik, és jelentős mértékben összefügg a tájhasználat megváltozásával. Például a szőlő-

termesztés jelentőségének csökkenése ahhoz vezetett, hogy a pincék rendszeres használatával, 

karbantartásával sok helyen felhagytak. Ugyanilyen hatású lehet a természeti értékek esetében 

a kaszálás, legeltetés elhagyása.  

Természetesen a fenti adatok mérlegelésekor tekintettel kell lenni arra, hogy egy folyama-

tosan változó, fejlődő adattartalmú nyilvántartásról van szó, ezért az elvégzett vizsgálatok 

nem hozhatnak végleges eredményt addig, amíg a felmérés el nem készül az ország egészére. 

A bemutatott vizsgálatok ugyanakkor mégis jelentős eredménnyel jártak, megteremtették a 

későbbi vizsgálatok módszertanát és a részeredmények lehetővé teszik mind a nyilvántartás-

nak, mind a felméréshez használt adatlapnak a fejlesztését. Az elemzésekből az alábbi követ-

keztetéseket vonhatók le. 

 - A módszertani útmutatókat ki kell egészíteni a felmérés speciális eseteire vonatkozó út-

mutatásokkal, pl. a nagyvárosok felmérésének módszertani jellemzőivel és gyakorlati javasla-

taival. Természetesen ezt megelőzően szükség van ilyen jellegű felmérések végzésére. 

- Az egyedi tájértékek veszélyeztető tényezőit fel kell tárni, részletes elemzésekre (pl. ve-

szélyeztetettség okai, kapcsolódó intézkedések) van szükség a tájértékek fenntartásának és 

védelmének érdekében. Az eredmények alapján meg kellene határozni a szükséges intézkedé-

sek körét. 

- Szükséges lenne megvizsgálni, hogy a veszélyeztetettség minden esetben összekapcsoló-

dik-e a tájértékek állapotával.  
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- Reálisan fel kellene mérni, hogy a nem veszélyeztetett tájértékek minden esetben jó álla-

potban vannak-e.  

Az elvégzett vizsgálatok tehát egyértelműen igazolták, hogy az egyedi tájértékek felmérése 

rendkívül sok szubjektív elemet hordoz. Ezek egy része azonban megfelelő, alapos módszer-

tani útmutatás mellett kiküszöbölhető (TÓTH SZ. et al. 2012a).   

4.2. A nyilvántartás fejlesztésének lehetőségei 

Az egyedi tájértékek nyilvántartásának vizsgálata, illetve az elemzés eredményei alátá-

masztották azt, hogy a nyilvántartás további fejlesztésére van szükség. Ezek a fejlesztési igé-

nyek alapvetően két nagy csoportra bonthatók. Az első csoportba tartozó fejlesztések a nyil-

vántartás adatainak szakmai szempontú lekérdezésével kapcsolatosak, míg a második cso-

portba tartozó fejlesztések az adatbázis adattartalmának bővítését tennék lehetővé, kapcsolód-

va az adatok feltöltésére szolgáló adatbeviteli tábla fejlesztéséhez.  

A nyilvántartás adatainak szakmai szempontú lekérdezésével kapcsolatban az előző feje-

zetben ismertetett elemzések elvégzését megnehezítette, hogy nem álltak rendelkezésre beépí-

tett automatikus lekérdezési lehetőségek, ezért az adatok exportálását és elemzését is külön el 

kellett végezni. A jövőben ezért szükséges lenne a szakmai ellenőrzési lehetőségek megterve-

zésére, különösen az állapot és a veszélyeztetettség összefüggéseinek vizsgálatához. Emellett 

szakmai igényként merülhet még fel, hogy a nyilvántartás tartalmazzon a tájhatárokat is ábrá-

zoló térképet, azaz legyen lehetőség kistáji, középtáji és nagytáji elemzések elvégzésére is 

térképes ábrázolással és kiértékeléssel egybekötve (TÓTH Sz. et al. 2012a). 

Az adatbázis adattartalmának fejlesztése kapcsán javasolható lenne a régebbi – papír alapú 

kataszterekben megjelenő – adattartalom nyilvántartásba történő beemelése. A kezdeti egyedi 

tájérték felmérések ugyanis mindig tartalmaztak egy rövid, összefoglaló jellegű leírást, amely 

a település történetét, természeti és társadalmi viszonyait, táji adottságait mutatta be. Ez alap-

ján következtetni lehetett a település egyedi tájérték kataszterének tartalmára, a megjelenő 

tájértéktípusokra, valamint egy-egy tájérték esetében ezek a leírások magyarázattal szolgáltak 

annak eredetére vagy a településen betöltött szerepére. Erre hivatkozva indokolt lenne ezek-

nek a települést bemutató leírásoknak a kataszterekbe és így a nyilvántartásba történő vissza-

emelése.  

Az adatbázis fejlesztése esetében az egyedi tájérték modulon belül létre lehetne hozni egy 

olyan felületet, amely az egyéb módon gyűjtött tájértékek ideiglenes nyilvántartására szolgál-

na. Pl. a TÉKA-program keretében felmért tájértékek (amelyek a tágan értelmezett tájérték 

fogalom használatának következtében nem mind egyedi tájértékek) az egyedi tájértékké törté-
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nő minősítésig külön felületen voltak nyilvántartva. Ennek mintájára akár a Magyar Értéktár 

összeállításának érdekében végzett felmérések egyedi tájértékké minősíthető tájértékei beke-

rülhetnének a TIR-be. Egy szakmai ellenőrzés után ezek a kataszterek bővíthetnék az adatbá-

zis egyeditájérték-felméréseinek számát. Természetesen ebben az esetben a legcélszerűbb az 

lenne, ha a felmérést végző szakemberek a Magyar Értéktár felmérés során a 3.6. fejezetben 

javasolt vagy ahhoz hasonló alapon megszerkesztett adatlapot használnának, amelynek adat-

tartalma megfeleltethető az egyedi tájérték felmérés szabályainak és adattartalmának.  

Végezetül a tájértékek népszerűsítése érdekében indokolt a TIR közönségszolgálati modul-

jának az egyedi tájértékkel történő kiegészítése. A települések lakossága így még jobban meg-

ismerhetné a környezetében található tájértékeket. Továbbá az érdeklődők számára akár po-

tenciális úti célt is jelenthetnek ezek a tájértékek.  

5. A Központi-Cserhát kistáj egyedi tájértékei 

Az egyedi tájértékek felmérésének és a földtudományi adatlap kipróbálásának helyszínéül 

a táji értékekben méltán gazdag Központi-Cserhát kistájat választottam. A kistájon végzett 

saját felméréseim, továbbá a TIR-ben már rendelkezésre álló kataszterek alapján elvégeztem a 

felmérési anyag szakmai kiértékelését. A vizsgált felmérési anyag a kistáj területével érintett 

szinte valamennyi településre kiterjed. Az elemzés eredményeit az 5.2. fejezet mutatja be.  

5.1. A mintaterület jellemzése 

Mintaterületnek az MTA hivatalos tájbeosztása (MAROSI S.-SOMOGYI S. 1991, átdolgozva 

DÖVÉNYI Z. 2010) szerinti 6.3. Cserhátvidék középtáj részét képező 6.3.21 Központi-Cserhát 

kistájat választottam, amely közigazgatásilag az Észak-Magyarországi régióban, Nógrád me-

gyében található. A mintaterület települései három járást érintenek: Balassagyarmati járás, 

Pásztói járás, Salgótarjáni járás. Tájföldrajzi szempontból a terület a 6.3. Cserhát-vidék kö-

zéptájhoz tartozik. A Központi-Cserhát kistáj területe mintegy 307 km
2
. Felszínének 85%-a 

alacsony középhegységi, 15%-a tagolt medencedombsági domborzattípusba sorolható. A kis-

tájat K-en a Zagyva-völgye, Ny-on a Galga völgye határolja. A mintaterületen 18 település 

található: Alsótold, Becske, Bercel, Bér, Buják, Bokor, Cserhátszentiván, Felsőtold, Hollókő, 

Garáb, Kisbárkány, Kutasó, Lucfalva, Márkháza, Mátraverebély-Szentkút, Nagybárkány, 

Nagykeresztúr és Sámsonháza.   
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11. ábra. A mintaterület áttekintő térképe (DÖVÉNYI Z. 2010) 

 

A mintaterület részben felöleli a Kelet-Cserhát Tájvédelmi Körzetet, amelynek területe a 

mintaterület települései közül Alsótold, Buják, Cserhátszentiván, Ecseg, Felsőtold, Garáb, 

Kisbárkány, Márkháza, Nagybárkány és Sámsonháza községeket érinti. 

5.1.1. A mintaterület földtani felépítése 

A Keleti-Cserhát – amelyhez a mintaterület is tartozik – felépítésében kizárólag harmadi-

dőszaki kőzetek vesznek részt (9. táblázat). ÉNY-i részén bukkannak felszínre a legidősebb 

felsőoligocén képződmények. Míg a legfiatalabb szarmata és pannon üledékek jelenléte már 

csak a medencékre jellemző.    

A területet részben a felszínen, részben kis mélységben uraló kőzettestek közül az oligocén 

Kiscelli Agyag Formáció jelenlétére a környező területek földtani felépítéséből lehet követ-

keztetni. Az agyagos képződmények normál sósvízi tengerben képződtek mintegy 300-500 m 

mélységben kb. 30-40 millió éve (BÁLDI T. 1983, 1998). A Kiscelli Agyag Formációt jellem-

zően kékesszürke vagy szürke színű puha vagy keményebb agyagmárga, homokkő építi fel 

(BALOGH K. et al. 1966, HÁMOR G. 1985). A mintaterületen rendkívül jellemző az ún. Szécsé-

nyi Slír Formáció előfordulása is. Bár vastagsága átlag 400-600 m, a felszínen ez a képződ-

mény sem található meg. Zömében szürke, illetve zöldesszürke aleurit építi fel, valamint kis 

mennyiségben agyag és finomszemű homok alkotja. A képződményre jellemző a magas csil-

lámtartalom (HÁMOR G. 1985). Az oligocén-miocénban képződött a Pétervásárai Homokkő 

Formáció, amely durva-, közép- és finomszemű, zöldesszürke vagy világosbarna színű 
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muszkovitos, biotitos homokkő. A képződmény ősmaradványokban szegény, helyenként vi-

szont a glaukonit ásvány feldúsulásai jellemzik. 

Földtörténeti 

kor 
Formáció megnevezése Felépítése 

Oligocén Kiscelli Agyag Formáció kékesszürke, szürke agyagmár-

ga, agyag, palás agyag, homokos 

agyag és agyagmárga 

Oligocén-miocén 
 

Szécsényi Slír Formáció szürke, zöldesszürke aleurit, 

agyagos kőzetliszt, finomhomo-

kos kőzetliszt 

Pétervásárai Homokkő Formáció zöldesszürke agyagos homok, 

kőzetlisztes homok, homokkő 

Miocén-

eggenburgi 
 

Zagyvapálfalvai Tarkaagyag For-

máció 

lilásvörös vagy zöldesszürke 

agyag; tarkaagyag, csillámos 

szürkésfehér homok, kőzetlisztes 

laza homokkő, kavicsos durva-

homok 

Miocén, ottnangi 
 

Gyulakeszi Riolittufa Formáció világosszürke, szürkésfehér, 

finom- és aprószemű portufa, 

horzsaköves tufa 

Salgótarjáni Barnakőszén Formáció tarkaagyag, széntelepes összlet, 

fedő palák 

Miocén-kárpáti Egyházasgergei Homokkő Formá-

ció 

karbonátos kötőanyaggal össze-

cementált homok 

Garábi Slír Formáció szürke, zöldesszürke, csillámos 

aleurit, finomhomokos agyag, 

molluszkás agyagmárga, finom-

szemű agyagos, csillámos ho-

mok 

Fóti Formáció zöldesszürke színű, változó 

szemcsenagyságú, glaukonitos 

homok, meszes homokkő, ho-

mokos mészkő 

Hasznosi Andezit Formáció szürke, vörösesszürke, lilásszür-

ke színű andezittufa, lapillis 

andezittufa, tufit 

Tari Dácittufa Formáció horzsaköves tufa sárgásszürke 

színű, biotitos 

Miocén-bádeni 
 

Sámsonházai Formáció kavics, homokos kavics, agya-

gos homok, molluszkás mészkő 

Mátrai Vulkanit Formáció Csoport szürke, zöldesszürke bentonito-

san bontott andezittufa 

Szilágyi Agyagmárga Formáció kőzetlisztes márga, finomhomo-

kos meszes aleurit, márgás ho-

mokkő 

Miocén-szarmata 
 

Sajóvölgyi Formáció szürkészöld agyag, bentonitos 

agyag, agyagos aleurit, finom-

homokos kőzetliszt 
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Galgavölgyi Riolittufa Formáció sárgásszürke színű biotitos kőzet 

Kozárdi Formáció zöldesszürke molluszkás 

agyagmárga, csillámos-

finomhomokos aleurit, bentoni-

tos agyag, mészmárga, mészkő 

és meszes homokkő 

Pannon 
 

Dunántúli Főcsoport Bükkaljai 

Lignit Formáció 

homok, homokos agyag, agyag, 

meszes, agyagos kőzetliszt, ben-

tonitos kőzetlisztes agyag 

11. táblázat. A Központi-Cserhát földtani felépítése (HÁMOR G. 1985) 

A mintaterület vonatkozásában a miocén képződmények közül szükséges kiemelni a fel-

színen is megtalálható Garábi Slír Formációt, melynek legszebb feltárásai a névadó települé-

sen láthatók. A Garábi Slír Formáció a tenger által elöntött terület mélyebb részein keletkezett 

a finom szemű, agyagos üledékek leülepedésének köszönhetően. Ez a képződmény főként 

finomhomokos és agyagos aleuritból, valamint agyagmárga rétegekből épül fel (HÁMOR G. 

1985, 1997). 

A miocén másik jelentős képződménye a Hasznosi Andezit Formáció, amely a Cserhátban 

lezajlott vulkanizmusnak köszönheti létrejöttét. Az üledékképződés és a vulkanizmus egy-

mással párhuzamosan zajlott a területen. A mintaterületen a képződményt a Sámsonházán 

folytatott fúrások tárták fel mintegy 20-50 méter mélységben, valamint egyetlen felszíni feltá-

rása az Alsótold községtől D-re vezető autóút mentén található. A Cserhátban a vulkanizmus 

szakaszosan zajlott le, erről tanúskodnak a közbetelepült üledékes rétegek. 

A Tari Dácittufa Formáció a Hasznosi Andezit Formációra települt, vagy a tengeri üledé-

keken található meg. Többnyire a szárazföldeken halmozódott fel. A Tari Dácittufa Formáció 

világosszürke színű, szemcsenagysága változó, jól rétegzett tufa. A horzsakövet tartalmazó 

tufa színe sárgásszürke. A horzsakövek mérete 1 cm körüli. Általában vastagpados kifejlődé-

sű, néhol ignimbritesedett (HÁMOR G. 1985). 

A miocén-bádeni kor egyik jellemző képződménye a Sámsonházai Formáció, amely igen 

változatos felépítésű. A közvetlenül a tengerpart mellett található részeken az üledékképző-

désben a kavics, a homokos kavics és az agyagos homok dominált, a mélyebb vizű részeken 

homokos márga, finomhomokos aleurit és tufitos agyag lerakódása volt jellemző. A rétegsort 

az említett időszakos vulkáni működésnek megfelelően néhol vulkáni kőzetbetelepülések sza-

kítják meg. A Sámsonházai Formáció alapszelvénye a Sámsonháza külterületén található Bu-

da-hegy Ny-i oldalában tanulmányozható. Az alapszelvényen a már ismertetett képződmé-

nyek mellett a Rákosi Lajtamészkő Formáció is megtalálható (HÁMOR G. 1969, HÁMOR G.–

SIPOSS Z. 1969).  
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A Szilágyi Agyagmárga Formáció a mintaterületen szürke, finomhomokos, kőzetlisztes 

márgaként jelenik meg. Az üledékek jól rétegzettek és vékonypados kifejlődésűek. Az 

üledékösszlet valószínűleg tengeri vagy partközeli-nyíltvízi területen alakult ki. Általában a 

Rákosi Mészkő Formáció képződményeire települve jelennek meg.  

A szarmata idején a területen folytatódott a tengeri üledékképződés, azonban a tenger visz-

szahúzódása miatt megváltozott, csökkentsósvízi körülmények között. Ennek hatására 

csökkentsósvízi üledékek keletkeztek. Jó példa erre a mintaterületen Alsótold, Cserhátszenti-

ván és Sámsonháza környékén megtalálható Sajóvölgyi Formáció. A Sajóvölgyi Formáció 

zöldesszürke, agyagból, agyagos aleuritból, finomhomokos kőzetlisztből, homokból, kavicsos 

homokból és konglomerátumból épül fel.  

A mintaterületen főként Buják és Alsótold környékén fellelhető Kozárdi Formáció zöldes-

szürke agyagmárgából, csillámos-homokos aleuritból és bentonitos agyagból épül fel. A for-

mációt barnakőszén betelepülések jellemzik. A képződmények általában vastagpadosak, 

gyakran levelesen rétegzettek.  

A mintaterületen a Zagyva-árok területén figyelhetők meg a pannon üledékek. A pleiszto-

cén-holocénben felerősödött a külső erők pusztító tevékenysége. A jégkorszakokban pl. kőfo-

lyások alakultak ki. A völgyekben a vízfolyások felszínalakító munkájának eredményeként 

durvább, vagy finomabb üledékek halmozódtak fel.  

5.1.2. A mintaterület felszínalaktani jellemzői 

A Cserhát hegység felszínfejlődése igen változatos volt, azonban mai arculatát alapvetően a 

miocén vulkánosság és a későbbi üledékképződések, valamint a pliocén végi-pleisztocén 

szerkezeti mozgások határozták meg. A Középső-Cserhát domborzatát alapvetően az egymás-

tól elkülönülő vulkanikus tönkrögök (Bézma-, Tepke-csoport) és a közéjük ékelődő töréslép-

csőkkel határolt medencék (Alsótoldi-, Felsőtoldi-, Garábi- és Cserhátszentiváni-medence) 

váltakozása jellemzi. A Cserhát esetében a belső erők felszínformáló tevékenysége közül a 

vulkánosság volt a legmeghatározóbb jelenség, amely nagyméretű takarókat és telérrendsze-

reket hozott létre a területen, ezek az egykor látványos formák azonban mára jelentős mérték-

ben lepusztultak. A vulkánosság mellett a mai felszín kialakításában nagy szerepet játszottak 

még a pliocén végétől lejátszódó szerkezeti mozgások (vetődések, törések, felboltozódások), 

valamint a külső erők munkája, különösen a periglaciális és az eróziós folyamatok. Utóbbiak 

alakították ki a mintaterület aszimmetrikus völgyeit is (LÁNG S. 1967).  

A vizsgált mintaterület a harmadidőszaki andezit vulkánosság területe, a térség feldarabo-

lódott, a külső erők által lepusztított takaróit és a mélyből néhol előbukkanó teléreket is ande-
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zit építi fel. A hegység területét vizsgálva megállapítható, hogy az andezites képződmények 

főként a Keleti-, vagy Pásztói-Cserhátban dominálnak, míg a hegység más részein a felszínen 

az üledékes kőzetek túlsúlya figyelhető meg.  

A Cserhát andezittakaróját DNy–ÉK-i irányban három hosszvető darabolta fel, melyek 

mentén a takarók elmozdultak és kibillentek (a vetők DK-i oldala mentén felemelkedtek, míg 

az ÉNy-i részek lezökkentek; utóbbinak köszönhetően alakultak ki a mintaterület tektonikus 

medencéi (LÁNG S. 1967).  

A térszerkezetet tehát nagymértékben meghatározta a takarók vetők mellett történő elmoz-

dulása és kibillenése. A Ny-i hosszvető vonalában kiemelkedett a Sasbérc – Szúnyog-hegy –

Dobogó-tető – Nagy-hegy andezittakarója. A takaró lesüllyedt DK-i oldalánál fekszik a Bo-

kor–Cserhátszentiváni-medence. A középső hosszvetőn emelkedett ki a Közép-hegy és a 

Bézma, valamint a Toldi-hegy. A takaró K-i lesüllyedő végénél található a Nagymezőpusztai-

félmedence és tőle É-ra a Garábi-medence. A K-i hosszvető K-i oldala kiemelkedett, ezért 

ezen a részen ismét hegységeket találhatunk, ez a Központi-Cserhát legmagasabb része. Itt 

húzódik a Tepke – Purga – Hármashatár-hegy vonulata. Ez a takarórendszer a Zagyva völgye 

felé szakadozik le (LÁNG S. 1967).   

A felépítő kőzetek miatt a Cserhátban napjainkban az egyik legjellemzőbb felszínalakító 

külső erő a lejtős tömegmozgás. A laza agyagos-homokos üledékek és a felszín lejtőkitettsége 

a suvadásoknak és csuszamlásoknak igencsak kedvező terepviszonyokat hoz létre. Mindemel-

lett a periglaciális jelenségeknek is igen nagy szerepe volt a mai felszín kialakításában.  

5.1.3. A mintaterület vízrajza, természetes növénytakarója és talajai 

A mintaterület vízhálózata igen sűrű. A felszín vízfolyásainak vízének nagy részét a Zagy-

va vízgyűjtőjéhez tartozó Szuha-patak, valamint a Zagyvába torkolló Béri-patak vezeti le. A 

területen számos forrás található, ezek vízhozama azonban jelentős mértékben elmarad a kör-

nyező hegységek forrásainak vízhozamától. A források főként a területen megtalálható bádeni 

lajtamészkőből vagy ritkábban szarmata mészkőből fakadnak.  

A mintaterület Magyarország növényföldrajzi beosztása alapján a Pannóniai flóratarto-

mány Északi-középhegységi flóravidékébe, a neogradense (nógrádi) flórajárásba tartozik 

(HARMOS K. 2005). 

A mintaterület legnagyobb része kultúrtáj, kisebb részét erdő borítja. A patakok mentén 

jellemző a fűzligetek, míg a völgyek alján a nedves rétek megjelenése. A területen található 

erdők legnagyobb része cseres-tölgyes, ezek aránya meghaladja a 75%-ot. A cseres-tölgyesek 

aljnövényzetének jellemző növényfajai a felemáslevelű csenkesz (Festuca heterophylla), a 
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ligeti perje (Poanemoralis), a fagyal (Ligustrum vulgare) és a bükksás (Carexpilosa). Az É-i 

hegyoldalakon gyakoriak a gyertyános-tölgyesek, valamint néhol a gyertyános bükkösök, 

melyek kiterjedése azonban eltörpül a cseres-tölgyesek által borított területhez képest és min-

demellett rendkívül fajszegények is. Jellemző növényfajaik a magas csukóka (Scutellaria 

altissima) és a közönséges édesgyökerű páfrány (Polypodium vulgare). A Központi-

Cserhátban bükkösökkel csak elvétve találkozhatunk a hegyoldalak É-i kitettségű lejtőin (KI-

RÁLY G. et al. 2008). 

A száraz, melegkedvelő erők jellegzetes növényfajai közé tartozik a pázsitos nőszirom (Iris 

graminea), valamint a sziklai és a lappangó sás (Carex halleriana, C. humilis). 

A gyeptársulásokból a sztyepprétek és a félszáraz gyepek említhetők meg, mint igen 

fajgazdag területek. A Központi-Cserhát kistájon különleges növényfajok is megtalálhatók. 

Például Nagybárkány külterületén a Hármashatár-hegy É-i oldalában, a Nádas-tó lápjában 

tőzegmohafajok (Sphagnum spp.) élnek (KIRÁLY G. et al. 2008).   

A területen az özönfajok megjelenése is jellemző, főleg a bálványfa (Ailanthus altissima), 

a selyemkóró (Asclepias syriaca), a kisvirágú nebáncsvirág (Impatiens parviflora), a 

japánkeserűfű-fajok (Reynoutria spp.), az akác (Robinia pseudoacacia) és az aranyvessző-

fajok (Solidago spp.) hódítanak el egyre nagyobb területeket. Jelentős problémát okoz a par-

lagfű (Ambrosia artemisiifolia) is (KIRÁLY G. et al. 2008).  

A terület jellemző talajtípusa az agyagbemosódásos barna erdőtalaj (55%), míg a D-i 

kitettségű alacsonyabban fekvő löszfelszíneken a barnaföldek dominálnak (34%), melyek 

jórészt a kistáj É-i részén fordulnak elő. A barna erőtalajokkal borított területeket erdőterület-

ként (50%) és legelőként (25%) hasznosítják. Jelentős még továbbá a köves és földes kopárok 

területi részaránya (8%), a meszes területeken rendzina (<1%) található (DÖVÉNYI Z. 2010).  

5.1.4. Társadalomföldrajzi jellemzők 

Magyarország kistájainak katasztere alapján a Központi-Cserhát ritkán lakott, ezt igazolja 

az is, hogy a népsűrűség az országos átlagnak csupán 1/3-a. 1941 óta a népesség folyamatos 

csökkenése figyelhető meg a területen 2001-ig a népesség közel 30%-át vesztette el. A népes-

ségcsökkenés és az elvándorlás a terület korszerkezetében is tetten érhető, a 65 éven felüliek 

aránya meghaladja a gyermekkorúak arányát. 6 település esetében a népesség elöregedése 

visszafordíthatatlan.  

Az iskolázottsággal kapcsolatos mutatókat tekintve elmondható, hogy a népesség közel 

30%-a az általános iskolát sem fejezi be. 2001-ben az érettségizettek aránya 12,1% volt, míg a 

diplomások aránya 2,4%, ami az országos átlagnak csupán 1/5-e.  
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A vallási megoszlást tekintve a népesség 3/4-e római katolikus vallású. Az evangélikusok 

aránya 13,6%, míg a református vallásúak részaránya 1%.  

A népesség legnagyobb része magyar (4/5 rész), míg 1/10 része roma. A romák legna-

gyobb számban Bujákon élnek, az itt élő roma közösség száma meghaladja a 300 főt. A szlo-

vákok aránya a kistáj területén 5%, főként Sámsonházán és Lucfalván élnek.  

A munkaerőpiaci mutatók tekintetében a terület jelentős mértékben elmarad az országos át-

lagtól. A 2001-es évben a lakosság gazdasági aktivitása 30% alatt volt, a munkanélküliek ará-

nya pedig 17% volt. 2007-ben a munkanélküliek aránya másfélszerese volt az országos átlag-

nak (DÖVÉNYI Z. 2010).  

5.1.5. Tájszerkezet, tájhasználat 

A Központi-Cserhát kistáj legnagyobb részét (53%-át) erdő borítja, míg második legna-

gyobb arányban a szántóterületek (28,4%) jelenléte figyelhető meg. A rét és a legelőterületek 

aránya 14,4% (DÖVÉNYI Z. 2010). Legkisebb arányban az egykor nagyobb területeket is elhó-

dító szőlők jelennek meg 0,5%-os részesedéssel. Például a II. katonai felmérés szerint Kisbár-

kány és Lucfalva külterületén is megtalálhatók voltak a szőlőskertek. A szőlőművelés vissza-

szorulásában jelentős szerepe volt a török időknek, ugyanis a törökkel folytatott harcok hatá-

sára a falvak jó része a 16-17. században elnéptelenedett, így a szőlőt sem tudták gondozni. 

Mindemellett a későbbiekben a filoxéra is jelentős csapást jelentett. A XX. században ugyan 

történtek kísérletek a szőlő visszatelepítésére, de az ágazat nem nyerte vissza korábbi jelentő-

ségét. Egyes vizsgálatok azt mutatták, hogy a felhagyott szőlőterületek természetvédelmi 

szempontból értékes növényfajoknak adhatnak otthont (DEDÁK D.–SULYÁN P. G. 2014).  

 Típus % Hektár 

1. lakott terület 2,2 677,7 

2. szántó 28,4 8 692,9 

3. kert 1,4 422,6 

4. szőlő 0,1 43,1 

5. rét, legelő 14,4 4 421,4 

6. erdő 53,0 16 255,2 

7. vízfelszín 0,5 138,9 

12. táblázat. Területhasznosítás (DÖVÉNYI Z. 2010) 

5.2. A mintaterület egyedi tájérték katasztereinek kiértékelése 

A mintaterület egyedi tájértékeinek kataszterei a 2009-2015 közötti időszakban készültek 

el. A Központi-Cserhát kistáj 18 település közigazgatási területére terjed ki. A települések egy 

részének egyedi tájértékei még a 2009-ben kezdődött TÉKA-program keretében kerültek fel-

vételezésre. Noha a felmérőmunkának nem az volt az elsődleges célja, hogy a mintaterület 
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minden településére elkészüljön a kataszter, mégis a mintaterület jó részének felmérése meg-

valósult. A települések közül Bercel, Bér, Buják, Kisbárkány, Lucfalva, Márkháza, Mátrave-

rebély-Szentkút, Nagybárkány, Nagykeresztúr és Sámsonháza egyedi tájértékeinek felmérését 

végeztem el. Ezenfelül a már kataszterezett településeket (Alsótold, Bokor, Cserhátszentiván, 

Felsőtold. Garáb, Kutasó) is bejártam és szükség szerint a felméréseket további tájértékekkel 

egészítettem ki. A mintaterület felmérése annyiban nem tekinthető teljesnek, hogy Becske és 

Hollókő települések közigazgatási területére nem készítettem el a katasztert. Hollókő esetében 

ez azzal magyarázható, hogy a község a világörökség része, ezért a terület értékeinek 

teljeskörű felmérésére már sok alkalommal sor került, így nem indokolt az egyedi tájértékek 

kataszterének elkészítése. A fejezet a meglévő felmérési anyag alapján mutatja be a kistáj 

egyedi tájértékeinek főtípus és típus szerinti megoszlását, állapotát, veszélyeztetettségét, va-

lamint veszélyeztető tényezőit. Habár a felmérések nem a kistáj egészére készültek el, mégis 

az elemzés alkalmas az alapvető tendenciák ismertetésére. A teljes felmérési anyagot a 4. mel-

léklet tartalmazza. 

A felmérések során a Központi-Cserhát esetében több mint 230 tájérték került be a katasz-

terekbe. Az egyedi tájértékek főtípus szerinti megoszlását tekintve az országos tendencia iga-

zolódott be, ugyanis a kataszterekben a legnagyobb arányban a kultúrtörténeti értékek (78%) 

jelentek meg, ezt követték a természeti értékek (17%) és a tájképi értékek (5%). A főtípus 

szerinti megoszlást tekintve azonban mutatkozik némi eltérés a teljes adatbázis adataihoz vi-

szonyítva, ugyanis a Központi-Cserhátban a kultúrtörténeti értékek az országos átlaghoz ké-

pest kisebb arányban fordulnak elő, míg a mintaterület tájképi értékei nagyobb arányban van-

nak jelen. 

 

12. ábra. Az egyedi tájértékek főtípus szerinti megoszlása a Központi-Cserhátban (%) (szerk. 

ERDÉLYI-TÓTH SZ. 2016) 
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A Központi-Cserhát egyedi tájértékeinek típus szerinti megoszlását vizsgálva megállapít-

ható, hogy legnagyobb arányban a településsel kapcsolatos tájértékek (55%) szerepelnek a 

kataszterekben, majd 14%-os részesedéssel ezt követik a termeléssel kapcsolatos egyedi tájér-

tékek. (Mint ahogy arról már korábban esett szó, a településsel kapcsolatos értékek közé tar-

toznak az ember által létrehozott és mindennap használt építmények, helyszínek, pl. lakóhá-

zak, templomok, feszületek, a különböző zöldfelületi létesítmények, amelyek szinte kivétel 

nélkül minden településen nagy számban fordulnak elő.)  

 

13. ábra. Az egyedi tájértékek típus szerinti megoszlása a Központi-Cserhátban (%) (szerk. 

ERDÉLYI-TÓTH SZ. 2016) 

A termeléssel kapcsolatos egyedi tájértékek nagy száma a terület táji adottságaiból követ-

kező termelési-gazdasági szerkezettel hozható összefüggésbe. A mintaterület gyakori értéktí-

pusa a vízhasználattal, vízgazdálkodással kapcsolatos egyedi tájértékek csoportja, azaz jel-

lemzően kutak. Mindemellett jelen vannak még az agrártörténeti, az erdő- és vadgazdálkodás-

sal kapcsolatos tájértékek (pl. erdő- és vadgazdálkodással kapcsolatos emlékhely, erdészház), 

az ipartörténeti tájértékek és a bányászattal kapcsolatos egyedi tájértékek is. Az agrártörténeti 

értékek közül a pincék, pincesorok emelhetők ki. 
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14. ábra. Példák a Központi-Cserhát agrártörténeti egyedi tájértékeire, pincék Bér, Bercel és 

Buják településeken (TÓTH SZ. 2013) 

Az országos adatbázis egyedi tájértékeinek típus szerinti megoszlásától eltérően a Közpon-

ti-Cserhátban a földtudományi értékek feltűnően nagy arányban vannak jelen. Míg országos 

szinten az összes tájérték százalékában kifejezve a földtudományi egyedi tájértékek aránya 

4,9%-os volt 2012-ben, addig a mintaterületen ez az arány elérte a 11%-ot. De vajon mi okoz-

za ezt a közel háromszoros különbséget? Ez részben a terület táji adottságaival indokolható, 

ugyanis a Központi-Cserhát kistáj földtani és felszínalaktani értékekben rendkívül gazdag.  

Leggyakrabban a tömegmozgások által létrehozott felszínformák jelentek meg a kataszterek-

ben, de jelen voltak még a vulkáni kőzetekhez kapcsolódó feltárások is. A táji adottságok 

mellett azonban a felmérést végző szakemberek képzettsége sem elhanyagolható tényező. 

Mindenesetre a Központi-Cserhát teljes területének felmérése esetén a földtudományi értékek 

számának és arányának további növekedése várható. 

A tömegmozgások által létrehozott felszínformák szép példáit találhatjuk meg Nagybár-

kány külterületén, a Kerek-Bükk andezit fennsíkjának peremén. A területet különleges kép-

ződményeit a csuszamlással létrejött hegyi tavak már korábban is számos kutatás tárgyát ké-

pezték (LÁNCZI D.–PINTÉR Z. 2004, 2006, JAKAB G.–SÜMEGI P. 2005, MAJKUT P. 2007, TÓTH 

SZ. et al. 2015). A tavakkal kapcsolatos információkat tartalmazó adatlapok Nagybárkány 

település egyedi tájérték kataszterében szerepelnek a 4. mellékletben.  

 

15. ábra. A nagybárkányi Füzes-tó (TÓTH SZ. 2013) 
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Az egyéb emberi tevékenységhez kapcsolódó egyedi tájértékek szintén nagy arányban, 

mintegy 8%-os arányban vannak jelen. Idetartoznak a történelmi vagy kulturális események-

hez, illetve személyekhez köthető táji értékek. Ezek közül az emlékművek fordultak elő leg-

nagyobb számban a mintaterületen.  

   

  

16. ábra. Emlékművek Kisbárkányban, Sámsonházán, Márkházán, Nagybárkányban és Bujá-

kon TÓTH SZ. 2013) 

Rátérve a biológiai egyedi tájértékek típusára megállapítható, hogy azok aránya alacso-

nyabb a biológiai egyedi tájértéknek a teljes adatbázisban megjelenő arányához képest. A 

Központi-Cserhátban ugyanis az összes értéknek csupán 7%-a tartozik ebbe a típusba, míg a 

TIR egyedi tájérték moduljának elemzésekor kapott eredmények alapján ez az arány 15,6% 

volt. A mintaterületen ebbe a típusba a fák, facsoportok és jellegfák tartoznak.  
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Öreg diófa Lucfalva Kocsánytalan tölgyek  

Nagybárkány 

Öreg körtefa Bér 

17. ábra. Jellegfák a Központi-Cserhátban (TÓTH SZ. 2013) 

A tájképi értékek közül a kilátópontok jelennek meg legnagyobb arányban (5%) a kataszte-

rekben. Ebben nagy szerepe van a Központi-Cserhát szerkezeti-domborzati adottságainak. A 

kilátópontok között helyet kapnak a kilátótornyok és az ún. látókövek is. Ez utóbbira szép 

példa a cserhátszentiváni Betti-kő. 

 

18. ábra. A látókövek szép példája Cserhátszentivánon (TÓTH SZ. 2013) 

 

A mintaterület egyedi tájértékeinek állapotát illetően megállapítható, hogy azok állapota 

nagymértékben hasonlít a TIR egyedi tájérték modulja tájértékeinek állapotára. Az országos 

adatbázis kiértékelésének eredményei alapján a tájértékek 60,5%-a jó, 26,5%-a megfelelő, 

9,7%-a rossz állapotban volt (TÓTH SZ. et. al 2012a). A Központi-Cserhát kistáj tájértékeinek 

nagyobb része van jó állapotban (67%) és a rossz állapotban lévő tájértékek aránya (7%) az 

országos átlag alatt van. A kutak nagy része például rossz állapotban van a területen, mert az 

állattartás háttérbe szorulásának köszönhetően jelentős részük ma már használaton kívül van. 

Ugyanakkor a helyi lakosság ma is aktív hitéletének bizonyságaként a feszületek legnagyobb 

része jó állapotban van. 
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19. ábra. A Központi-Cserhát egyedi tájértékeinek állapota (%) (szerk. ERDÉLYI-TÓTH SZ. 

2016) 

A tájértékek veszélyeztetettségének vonatkozásában elmondható, hogy a mintaterület táji 

értékeinek közel fele (45%) nem veszélyeztetett, 39%-a kis mértékben veszélyeztetett, 9%-a 

közepesen veszélyeztetett és 7%-a erősen veszélyeztetett. Ebből következően a Központi-

Cserhát tájértékeinek állapota a jövőben várhatóan romlani fog, védelmük megalapozása tehát 

jelenleg is aktuális kérdés.  

 

20. ábra. A Központi-Cserhát egyedi tájértékeinek veszélyeztetettsége (%) (szerk. ERDÉLYI-

TÓTH SZ. 2016) 

A 19. ábrát szemlélve megállapítható, hogy a mintaterület tájértékeinek több mint fele nem 

veszélyeztetett. A veszélyeztetett tájértékek esetében a leggyakrabban előforduló veszélyezte-

tő tényezők a karbantartás, ápolás elmaradása, ami értelemszerűen leginkább a kultúrtörténeti 

értékekre jellemző. A második leggyakoribb veszélyeztető tényezőként a természetes folya-

matok (pl. folyóvízi erózió, invazív faj terjedése, szélerózió, természetes talajerózió) jelennek 

meg, amelyek már a természeti értékek esetében is éreztetik hatásukat. Ezenfelül jellemző 

még a területen az illegális fakivágás és sajnálatos módon az illegális hulladékelhelyezés is.  

Összességében a mintaterület katasztereinek elemzése arra irányult, hogy feltárjam a ka-

taszterek jellegzetességeit, elemezzem a mintaterület tájértékeinek állapotát, feltárjam veszé-
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lyeztető tényezőiket. Ezek alapján – a későbbi fejezetekben részletezendő – megalapozott 

javaslatok adhatók a Központi-Cserhát tájértékeinek védelmére és hasznosítására. 

6. A Központi-Cserhát földtudományi értékei, a felmérő munka tapasztalatai 

6.1. A felmérőmunka tapasztalatai alapján átalakított földtudományi adatlap  

A kiválasztott mintaterületen, a Központi-Cserhát kistájon a földtudományi értékek felmé-

rését a részletezőbb kataszterezés érdekében általam megtervezett adatlappal (3.4.2. fejezet) 

végeztem el. A földtani felépítés sajátosságai miatt annak érdekében, hogy az adatlapon felvé-

telezett földtudományi értékek köre ne szűküljön le csupán a vulkáni formakincsre, az adatla-

pos felmérést kiterjesztettem a Terényi-dombság, az Ecskendi-dombság és a Cserhátalja terü-

letére is. A rendelkezésre álló felmérőlapot a terepi munka tapasztalatai során felvetődő újabb 

szempontokkal egészítettem ki, illetve szerkesztettem át. 

Az adatlap segítségével 29 db földtudományi érték felvételezését végeztem el. A Központi- 

Cserhát kistáj területén 17 objektumot, a Cserhátalján 6 objektumot, a Terényi-dombságon 4 

objektumot és az Ecskendi-dombságon 2 objektumot felvételeztem. A földtudományi értékek 

felvételezésének tudományos jelentőségén túl a felmérés arra is lehetőséget adott, hogy az 

adatlap terepen való gyakorlati használhatóságát, az adatlap kitölthetőségét és szerkezetét is 

vizsgáljam. Már az adatlap első használatakor fény derült arra, hogy mennyire fontos a felmé-

rést megelőző, körültekintő adatgyűjtés. 

Logikus feltételezés volt, hogy minél részletesebb az adatlap, annál gazdagabban jellemez-

hető a felmérendő objektum. A gyakorlat azonban azt mutatta, hogy az adatlap terepi haszná-

lata során inkább problémát okozott az adatlap hossza. A közel 5 oldalas adatlapon annak 

terjedelme miatt ugyanis nehezen lehetett eligazodni. További problémát jelentett, hogy az 

adatlap adattartalmának egy része a terepen nem volt kitölthető, mivel alaposabb utánajárást 

igényelt. Pl. védett területen található-e az objektum, vagy védettség alatt áll-e. Az adatlap 

szerkezetével kapcsolatos általános tapasztalatok az alábbiak voltak: 

- tömör, legfeljebb két oldalas adatlap kialakítására kell törekedni, amely a terepen így 

egyszerűen használható; 

- az adatlap felépítése esetében 3-as tagolás javasolható: előre kitölthető adatok, a felvéte-

lezés során kitölthető adatok, esetleg utólag kitölthető adatok; 

- az adatlap szerkezetének olyan módon történő átalakítása javasolható, melynek köszön-

hetően az azonos vagy hasonló adattartalmú részek egymás után kerülnének megjelenítésre 

(pl. az objektum elhelyezkedése, objektum megközelítése vagy a legközelebbi látnivaló); 

- az adatlap szakmai tartalmát is érdemes elkülöníteni a többi, általános résztől; 
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- a szakmai tartalom esetében a lényegesebb részek előre kerüljenek. 

Rátérve az adatalap tartalmi elemeire az objektum földtani felépítésével és állapotával 

foglalkozó résznél a gyakorlati tapasztalatok azt mutatták, hogy módosítás szükséges. A ki-

alakító folyamatok és tényezők esetében ugyanis egy választólista áll rendelkezésre, amely 

nem minden esetben adott módot az objektumot kialakító folyamat megjelölésére. Erre hivat-

kozva a választólista kiegészült egy szabadon kitölthető egyéb kategóriával. 

A jelenleg is ható, megfigyelhető folyamatok, jelenségek rovat kitöltésére mindenképpen a 

helyszínen van szükség, megfigyelve a felvételezni kívánt objektum egyéni sajátosságait.  

Az objektum részletes földtani leírása címet viselő rész a már korábban megszerzett földta-

ni ismeretekre támaszkodik, ezért kitöltése a helyszíni megfigyelést követően a területtel kap-

csolatban korábban megszerzett földtani információk segítségével javasolható.  

Az egyedi tájértékek felméréséhez használt adatlap felépítésével megegyezően a földtu-

dományi értékek felmérőlapján is meg kell jeleníteni az objektum állapotára, veszélyeztetett-

ségére és veszélyeztető tényezőire vonatkozó adatokat. Ezek kitöltése szintén a terepen szük-

séges és a kitöltés nem okozott nehézséget. Amennyiben azonban a felmérőlap segítségével 

felvételezett földtudományi értékek állapotát ki szeretnénk értékelni a későbbiekben, úgy ja-

vasolt egy előre összeállított választólista – pl. kiváló állapot, jó állapot, megfelelő állapot, 

rossz állapot – alkalmazása.  

A szükséges intézkedések kitöltésénél az jelentette a nehézséget, hogy a földtudományi ér-

ték állapotának és veszélyeztetettségének megfelelő olyan intézkedést határozzak meg, amely 

a gyakorlatban is kivitelezhető.  

Az adatlap kitölthetőségével kapcsolatban elmondható, hogy az objektum területén, kör-

nyezetében folytatott tevékenységek rész alapvetően könnyedén kitölthető volt.  

Az adatlap természetvédelmi oltalommal foglalkozó részének kitöltése a terület előzetes 

ismeretét igényli. Ebből a részből javasolt kihúzni a természetvédelmi kezelővel és a szüksé-

ges védelem jellegével és rövid szöveges magyarázatával kapcsolatos részt, mivel ezeknek az 

információknak a beszerzése, illetve megállapítása nehézkes. A szükséges védelem jellege 

gyakran nem ítélhető meg megfelelő szaktudás nélkül, ezért célszerű a kataszterezés során 

vagy a terepbejárás után az illetékes természetvédelmi szervek szakembereivel konzultálni. 

A tulajdonviszonyok meghatározása különösen lényeges az objektummal kapcsolatos szük-

séges intézkedések meghatározásához. Ugyanakkor a tulajdonviszonyok (tulajdonos és keze-

lő) meghatározásához nem állt mindig megfelelő információ rendelkezésre, ennek pontosítása 

érdekében célszerű az önkormányzatokkal és a földhivatalokkal egyeztetni.  
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Az objektum kultúrtörténeti vonatkozásai esetében egyrészt a szakirodalmi források adnak 

megfelelő háttéranyagot, másrészt hasznos lehet a helyi adatközlőkkel történő kapcsolatfelvé-

tel.  

A felmérő munka során nyert fenti tapasztalatok alapján elvégeztem az adatlap módosítását 

(5. melléklet). Az átszerkesztett adatlap 4 nagyobb egységből épül fel. 

I. Általános adatok 

II. Az objektum elhelyezkedése, megközelítése 

III. Az objektum földtani felépítése, állapota, veszélyeztetettsége, egyéb adatok 

IV. Egyéb adatok 

Az általános adatok rész a földtudományi érték nevét, sorszámát, valamint a felvételezéssel 

kapcsolatos információkat tartalmazza. A tájérték megnevezését leszámítva ezek az adatok 

akár előre is megadhatók. Az általános adatlaprész adattartalmát tekintve nem változott, a 

felmérések során jól használható volt, csupán a tartalom sorrendje változott meg. Első helyre 

került a sorszám, majd ezt követi a többi elem. 

Az objektum elhelyezkedése, megközelítése tartalmazza a földtudományi érték fellelhetősé-

gének vonatkozásában ismerni szükséges adatokat, amelyek megkönnyítik a tájérték beazono-

sítását vagy akár ismételt felkeresését. Míg az eredeti adatlap esetében az objektum elhelyez-

kedése és megközelítése két egymástól elkülönülő egységet képezett, addig az új adatlapban 

ez a két rész közvetlenül egymás után, egy egységbe került.  

Ugyanehhez az adatlaprészhez csatlakozik továbbá – az elhelyezkedést és megközelíthető-

séget követően – az objektum területén, környezetében folytatott tevékenységekkel kapcsola-

tos tudnivalók ismertetése. Itt az objektum környezetében tapasztalható hulladékelhelyezés 

vonatkozásában a felsorolt hulladékfajták módosítása vált szükségessé. Először is a szilárd 

kommunális hulladék kifejezés helyett javasolt a települési hulladék megnevezés használata. 

Másodsorban indokolt a lista kiegészítése egy egyéb elnevezésű sorral, melynek köszönhető-

en lehetőség lesz megnevezni a listában felsoroltaktól eltérő hulladéktípusokat is. Továbbá a 

szakmaiság jegyében az építési törmelék kifejezést építési-bontási hulladék megnevezésre 

célszerű cserélni. 

Az adatlap harmadik nagy egységét képezik az objektum földtani felépítésével, állapotával, 

veszélyeztetettségével kapcsolatos adatok, valamint az egyéb adatok. A felmérőlap korábbi 

változatában ezek az információk nem egy egységen belül jelentek meg. Összevonásukat az 

indokolta, hogy az objektummal kapcsolatos leglényegesebb tudnivalók egy részben kerülje-

nek tárgyalásra. Az objektum elhelyezkedése mellett szakmai szempontból ez a legfontosabb 

része az adatlapnak. A felmérési tapasztalatoknak köszönhetően ebben a részben elsősorban a 
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földtudományi értéket kialakító folyamat, tényező elnevezésű adatlaprész tartalmát módosítot-

tam. A törés, gyűrődés, egyéb kategória elnevezését kiegészítettem, törés, gyűrődés, egyéb 

belső erők által létrehozott folyamatokra. Továbbá a felsorolás legvégére bekerült egy egyéb 

elnevezésű kategória is. A felmérések során ugyanis többször előfordult, hogy nem tudtam 

besorolni az objektum kialakulását egyetlen feltüntetett kategóriába sem. Ez különösen az 

emberi tevékenység által létrehozott feltárások esetében okozott problémát. Az egyéb kategó-

ria azonban nem csak az emberi tevékenység által létrehozott elemek besorolására választha-

tó, ugyanis a kategóriát megjelölve a kettőspont után szabadon beírható a listából kimaradt 

kialakító tényező.  

Az objektum részletes földtani leírását követi a földtudományi érték állapotával, veszélyez-

tetettségével kapcsolatos információknak, valamint az objektum tulajdonviszonyainak a meg-

adása. A tulajdonviszonyok adatlaprész kitöltése koránt sem volt egyszerű a megfelelő infor-

mációk hiányában. A legtöbb adatlapra ezért a nincs adat kifejezés került fel, leszámítva egy-

két egyértelmű esetet. A tulajdonviszonyok ismertetése után az adatlap az objektum kultúrtör-

téneti vonatkozásaival foglakozik. 

Elmondható, hogy a felmérések alapján a földtudományi értékekhez csak néhány esetben 

kapcsolódott a helyi lakosság által is ismert monda vagy történet. A 29 felvételezett földtu-

dományi értékek közül csupán kettőhöz, a Szentkút-völgyhöz és az állítólag Árpád-kori te-

metkezőhelyként használt cserhátsurányi Halomhoz kapcsolódott. Ennek ellenére az adatlap 

ezen pontjának megtartása feltétlenül indokolt. 

A harmadik rész következő egységét a természetvédelmi oltalomhoz köthető adatok jelen-

tik. Az adatlapnak ebből a részéből két információt kihúztam, mert az objektum szükséges 

védelmének jellege ugyanis nem minden esetben állapítható, ítélhető meg helyesen. A termé-

szetvédelmi kezelő megnevezésével kapcsolatos sort szintén kitöröltem, mivel nem adott meg 

plusz információt a tájérték vonatkozásában.  

Az adatlap negyedik és egyben utolsó egysége az egyéb adatok elnevezést kapta. Itt kell 

feltüntetni az adatlap kitöltéséhez felhasznált szakirodalmi forrásokat.  

Összességében az eredetileg mintegy 5 oldalas adatlap 3 oldal hosszúságúra rövidült. A 

szerkezeti egységeket tekintve a terepi kitöltés az adatlap első és második oldalát érinti, ame-

lyek terjedelme együttesen két oldalt tesz ki. Ez tehát egy papírlapot jelent objektumonként. 

Az adatlapból továbbá törlésre kerültek a nehezen kitölthető, felesleges részek és kiegészültek 

az eddig hiányzó információkkal egy könnyebben kezelhető adatlapot eredményezve.  
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Ezt követően a vizsgálat alatt felmért földtudományi értékek adatlapjainak tartalmát is az 

új felmérőlap adattartalmához igazítottam. Az új struktúrának megfelelően kitöltött felmérő-

lapok a 6. mellékletben tekinthetők meg.  

6.2. Útmutató a földtudományi egyedi tájértékek felméréséhez 

A szakirodalmi anyagok feldolgozását követően egy gyakorlati útmutatót készítettem a 

földtudományi egyedi tájértékek felvételezésére. Jelen fejezetben az útmutató lényegesebb 

pontjait szeretném ismertetni, a teljes dokumentum a 7. mellékletben tekinthető meg. 

Az útmutató elkészítésének célja az volt, hogy a földtudományi értékek kataszterezése te-

rén kevésbé jártas szakemberek átfogó képet kapjanak erről az értéktípusról és segítséget kap-

janak a felméréséhez. A dokumentum alapvetően 3 fő részből – a felmérés előtti teendőkből, a 

terepi felmérésből, valamint a felmérést követő utómunkálatokból – épül fel, amelyeket egy 

általános bevezető rész előz meg. Az általános bevezető rész feladata az egyedi tájértékekkel 

kapcsolatos ismeretek átadása. Tartalmát tekintve megjelennek benne a szabvány vonatkozó 

részletei, mint pl. az egyedi tájérték fogalma vagy a felmérendő értékek köre. Az útmutató 

továbbá példákkal illusztrálva meghatározza a földtudományi érték – ezen belül a földtani, a 

felszínalaktani, a talajtani és a víztani érték – fogalmát.  

Az útmutató részletesen tartalmazza a felmérés előtti teendőket, úgymint a területről ké-

szült topográfiai és földtani térképek előzetes tanulmányozását, illetve a térképi jelekből le-

vonható fontosabb következtetéseket. A térképi jelekből ugyanis sokszor már a felmérést 

megelőzően következtetni lehet a terepen potenciálisan fellelhető értéktípusokra, valamint 

azok várható számára is.  

Az útmutató terepi felméréssel foglalkozó része részletes információkat ad a terepen hasz-

nálatos eszközöket illetően, valamint tartalmaz egy – a szabvány és az adatbeviteli tábla alap-

ján készült – terepi használatra alkalmas adatlapot. A dokumentum a földtudományi értékekre 

vonatkoztatva az adatlap minden elemének kitöltéséhez iránymutatással szolgál. Részletesen 

kitér pl. a megfelelő névadás kérdésére, vagy a földtudományi értékek pontos helyszínének 

meghatározására. Az adatlap szakmai szempontból leghangsúlyosabb részének kitöltését kü-

lön keretbe foglalt hosszabb leírások segítik. Ilyen például a földtudományi értékek jellemzé-

se, amihez az útmutató típusonként ad tanácsot. Ugyanígy kiemelt keretes rész tartozik a föld-

tudományi értékek fényképezéséhez is.  

Az adatlapnak azon részével kapcsolatban, amelyet a helyszínen nem kell kitölteni, az 

Utómunkálatok címet viselő harmadik rész foglalkozik. Ez a rész nincs részletesen kifejtve, 

mivel általános adatokról van szó, melyek kitöltéséhez elegendő a TIR-adatbeviteli táblához 
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készült, a világhálón is elérhető általános útmutatót használni. Az adattábla kitöltéséhez ké-

szült útmutató a http://www.termeszetvedelem.hu/egyedi_tajertek honlapon érhető el. Az utó-

lag kitölthető adatok közé soroltam a földtudományi értékek tipizálását, amelynek vonatkozá-

sában az útmutató tartalmazza a szabvány által használt típuslistát. A földtudományi értékek 

besorolásának megkönnyítése érdekében az útmutató mellékleteként a típuslista tájérték faj-

tákkal és példákkal kiegészítve segíti a tipizálás elvégzését.  

7. Javaslatok a Központi-Cserhát táji és földtudományi értékeinek védelmére és 

hasznosítására 

Noha az egyedi tájértékek felmérése, kataszterezése óriási segítséget jelent az értékvéde-

lem gyakorlati megvalósítása számára, mégis ismételten le kell szögezni: az, hogy ha egy ob-

jektumot egyedi tájértékké nyilvánítanak, az sajnos még nem jelenti az objektum védettségét. 

Ezért jelen fejezetben arra keresem a választ, hogy az egyedi tájértékek, azon belül a földtu-

dományi értékek védelmének milyen lehetőségei vannak a gyakorlatban. Mindehhez elenged-

hetetlen a tájvédelmet elősegítő településrendezési eszközök vizsgálata, valamint a táji érté-

kek településrendezési tervekbe történő integrálási lehetőségének elemzése. Ez utóbbi vizsgá-

lat kifejezetten a Központi-Cserhát kistáj településeinek tervdokumentumaira fókuszál. Cél-

szerűnek látszik ezért megismerkedni a településrendezési tervek szerkezeti felépítésével és a 

tervezésben betöltött szerepével.  

7.1. A Központi-Cserhát települései tervdokumentumainak vizsgálata 

7.1.1. A tájvédelmet elősegítő településrendezési eszközök, a településrendezési tervek 

szerkezeti felépítése, jelentősége 

Az ember az idők folyamán mindig igyekezett a számára optimális módon alakítani kör-

nyezetét, lakóhelyét. Ennek a fejlesztőmunkának egyik fontos eszköze napjainkban a telepü-

lésrendezési terv. Magyarországon a településrendezési feladatokat a helyi önkormányzat látja 

el a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiak-

ban: Ötv.) alapján. A települések képviselő-testületei döntenek arról, hogy a tervek a kötelező 

tartalmi elemeken túl milyen – a települések számára elérhető – fejlesztési irányokat célozza-

nak meg. Ez azért is lényeges, mert e döntések mentén formálódik az adott település kapcso-

lata a tájjal és a természeti környezettel. Alaposabban belegondolva belátható, hogy a telepü-

lésrendezési terv határozza meg pl. a terület- és tájhasználatot, annak kereteit és módját. Erre 

tekintettel a településrendezési terveket kellő körültekintéssel kell elkészíteni a célok és fela-

datok pontos meghatározása mellett (http1).  
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A településrendezési terv szabályokat állapít meg az építkezések vonatkozásában, ösztönzi 

a kedvező településkép kialakítását. A településrendezési tevékenység alapjait a hatályos jog-

szabályi háttér teremti meg, amelyeknek a tervezői munka során maradéktalanul meg kell 

felelni (http1).  

Az Ötv. előírja, hogy a településfejlesztés és a településrendezés a helyi közügy, továbbá a 

helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó önkormányzati feladat. Ezt erősíti meg az 

épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: 

Étv.) is, amely a településrendezést a helyi önkormányzati építésügyi feladatai közé sorolja. 

Az Étv. ezen felül kijelöli a településrendezés és településfejlesztés céljait, valamint meghatá-

rozza a tevékenység általános és részletes szabályait, és megadja a célok megvalósításához 

szükséges eszközöket, valamint az elvégzendő feladatokat. 

Az Étv. értelmező rendelkezései tartalmazzák a településrendezéssel kapcsolatos fontosabb 

fogalmakat, így pl. a helyi építési szabályzat (a továbbiakban: HÉSZ) és a településszerkezeti 

terv fogalommeghatározását (http1). 

Az Étv. szerint az épített környezet alakítását és védelmét egyebek mellett a településfej-

lesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, valamint a településrendezési 

eszközök alapján szükséges megvalósítani. 

A településrendezésnek biztosítania kell a település, illetve a településrészek jellegzetes, 

értékes szerkezetének, építészeti, természeti és tájképi arculatának védelmét. A településren-

dezés eszközeiként az Étv. a településszerkezeti tervet és a HÉSZ-t jelöli meg. 

A településszerkezeti terv a településfejlesztési koncepció céljait valósítja meg, a település 

szerkezetét, a területfelhasználást és a műszaki infrastruktúra hálózatainak elrendezését hiva-

tott szabályozni. A településszerkezeti terv meghatározza a település fejlesztésének irányait, a 

település térbeli kialakítását, elrendezését, a többi érdekelt település jogainak és rendezési 

terveinek figyelembevétele mellett.  

A HÉSZ tulajdonképpen egy önkormányzati rendelet, amely az építés rendjét a helyi sajá-

tosságoknak megfelelően határozza meg. A HÉSZ a táji, természeti és az épített értékek vo-

natkozásában a telkekhez kapcsolódóan sajátos helyi követelményeket, kötelezettségeket, 

jogokat állapíthat meg és a településszerkezeti terv alapján kerül kidolgozásra. A HÉSZ mel-

lékletét képezi a szabályozási terv. A településfejlesztési koncepcióról, az integrált település-

fejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési 

sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdése alapján 

a HÉSZ a településszerkezeti tervvel összhangban készül, az állami ingatlan-nyilvántartási 

alaptérkép felhasználásával, a szabályozási tartalomnak megfelelő méretarányban. 



99 

 

A szabályozási terv a rendelet előírásainak megfelelően négyféle – kötelező, más jogsza-

bály által elrendelt, javasolt és tájékoztató – elemeket tartalmaz. A szabályozási tervben to-

vábbá fel kell tüntetni, hogy „Készült az állami alapadatok felhasználásával”. A szabályozási 

tervnek legalább az építési övezetek és övezetek lehatárolását, jelét, valamint a más jogsza-

bályok által védelemmel és korlátozással érintett területeit tartalmaznia kell. 

Fontos fogalomként tekinthetünk még a településfejlesztési koncepcióra, amely a település 

adottságainak (környezeti, társadalmi, gazdasági) figyelembevételével hosszú távra kijelöli a 

fejlesztési célokat. Ennek gyakorlati megvalósítását fogalmazza meg az integrált településfej-

lesztési stratégia, ami az Étv. alapján a településfejlesztési koncepcióban foglalt környezeti, 

társadalmi és gazdasági célok megvalósítását egyidejűleg szolgáló középtávú fejlesztési prog-

ram. 

A településrendezés folyamata pontos, előrelátó munkát igényel és rendkívül időigényes. 

Lényeges, hogy a rendelkezésre álló területen a helyi igényeknek és a táji lehetőségeknek 

megfelelő területhasználat alakuljon ki, hiszen a nem megfelelő tájhasználat súlyos károkat 

okozhat és nehezen fordítható vissza. Erre tekintettel különösen fontos, hogy a tervezés a ter-

mészeti, táji és az épített értékek egyenkénti és együttes védelme mellett valósuljon meg 

(http1).  

Az egyedi tájértékek megfelelő védelmének kérdése a településrendezés ezen eszközeinek 

alaposabb vizsgálatát teszi szükségessé. 

7.1.2. A településrendezési tervek vizsgálatának módszertana, előzmények 

A mintaterület településrendezési terveinek elemzése során áttekintettem a rendelkezésem-

re álló tervtípusokat, különös tekintettel a helyi építési szabályzat örökségvédelemmel és ter-

mészetvédelemmel foglalkozó fejezeteire. Alapvetően azt vizsgáltam, hogy a tervekben meg-

jelenik-e az egyedi tájérték fogalma, vagy egyéb, a kataszterezés során később egyedi tájér-

tékké nyilvánítható értéktípus. Ezen felül vizsgáltam az előforduló értéktípusok megoszlását, 

valamint azok elhelyezkedését, vagyis azt, hogy azok a települések közigazgatási területének 

külterületén vagy belterületén helyezkednek-e el. Mindemellett megvizsgáltam, hogy a táji 

értékekhez milyen jellegű leírások és előírások kapcsolódnak, valamint ezek az értékek a terv 

mely részében jelennek meg.  

A településrendezési eszközökkel kapcsolatos vizsgálatok azonban nem tekinthetők előz-

mény nélkülinek hazánkban, ugyanis a TÉKA-program keretében a Budapesti Corvinus Egye-

tem Tájépítészeti Karának megbízásából a Krolify Vélemény- és Szervezetkutató Intézet 2 

kistérség településeinek tervtípusait tekintette át. Az Intézet a vizsgálat eredményeit „A Sár-
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bogárdi és a Marcali kistérség településeit érintő tervek áttekintése különös tekintettel a ter-

vekben szereplő épített, természeti vagy kulturális tájértékekre” címmel egy audit tanulmány-

ban összegezte. A tervek auditálása során az Intézet vizsgálta a tájértékek tervekben betöltött 

jelentőségét, mindezt annak alapján, hogy a tájértékekkel foglalkozó fejezet milyen terjede-

lemben jelent meg a tervekben. Az oldalszámok alapján a tervek készítői a tervek kevesebb 

mint egyharmadában foglalkoztak az egyedi tájértékekkel. Az Intézet vizsgálta még, hogy a 

településrendezési tervek tartalmaznak-e javaslatot a tájértékek megőrzésének, fenntartásának 

vonatkozásában. Az eredmények azt mutatták, hogy rendezési tervek 72,7%-a tartalmazott 

ilyen jellegű előírást. Összességében az egyedi tájértékek 3 településrendezési tervben jelen-

tek meg, egy terv esetében a jóváhagyott részben, egy terv esetében a szakági alátámasztó 

munkarészben, míg a harmadik terv esetében mindkét részben jelen voltak az egyedi tájérté-

kek. A tájértékek listája azonban csak két tervben volt összhangban a szabvánnyal.  

7.1.3. A településrendezési tervek vizsgálatának eredményei 

A vizsgálat során a Központi-Cserhát kistáj településeinek településrendezési terveit tekin-

tettem át a 7.1.2. fejezetben ismertetett módszertan alapján, különös tekintettel a tervek tájvé-

delmi, értékvédelmi vonatkozású fejezeteire.  

 Település neve Helyi Építési Szabályzat Településszerkezeti Terv 

1. Alsótold X - 

2. Becske - - 

3. Bér - - 

4. Bercel X - 

5. Bokor X - 

6. Buják X X 

7. Cserhátszentiván X - 

8. Felsőtold X - 

9. Garáb X - 

10. Hollókő - - 

11. Kisbárkány X - 

12. Kutasó X - 

13. Lucfalva X - 

14. Márkháza X - 

15. Nagybárkány - - 

16. Nagykeresztúr - - 

17. Sámsonháza - - 

13. táblázat. A mintaterület rendelkezésre álló tervtípusai 

7.1.3.1. Alsótold 

A település képviselő-testületének 5/2006 (IV. III.) számú rendelete tartalmazza a község 

honlapjáról is elérhető Helyi Építési Szabályzatot (HÉSZ). Ugyanakkor a HÉSZ mellékleteit 



101 

 

képező szabályozási tervlapok a világhálón már nem elérhetők. A HÉSZ V. „Értékvédelem” 

címet viselő fejezete foglalkozik a település közigazgatási területén található építészeti érté-

kekkel, míg a VI. Táj- és természetvédelem elnevezésű fejezetben a védett területek kerülnek 

megnevezésre. A HÉSZ-ben a következő táji értékek kerültek megjelenítésre: 

Építészeti értékek 

Megnevezés Cím Helyrajzi szám 

Lakóépület - 139 

Lakóépület - 140 

14. táblázat. Alsótold község helyi védelemre érdemes építészeti értékei 

 

21. ábra. Alsótold község helyi védelemre javasolt lakóépülete (HRSz: 139) (www.google.hu). 

A tervdokumentumban a kultúrtörténeti értékek nagyobb számban jelennek meg, mint a 

természeti értékek. A kultúrtörténeti értékek, mint az általánosságban is jellemző, a település 

belterületén jelennek meg. A HÉSZ-ben fontos, a tájértékekhez kapcsolódó előírás, hogy la-

kóövezetben biztosítani szükséges a fasorok kialakítását, valamint a fák kivágása közterületen 

csak engedéllyel történhet. A HÉSZ nem tartalmaz utalást az egyedi tájértékekre. 

Tájképi értékek 

Megnevezés Védelem Helyrajzi szám 

Mezőgazdasági besorolású területek tájképvédelem 057/1-6 

15. táblázat. Tájképi védelemre javasolt érték Alsótoldon 

7.1.3.2. Bercel 

Bercel község településrendezési tervéhez készült helyi építési szabályzat V. értékvéde-

lemmel kapcsolatos fejezete tér ki a táji értékekre. Az értékvédelemmel kapcsolatos fejezet az 

országos vagy helyi rendelet alapján kijelölt természeti vagy épített környezetet, illetve annak 

elemeit részesíti védelemben. A természeti védelem alatt álló területeket a külterületi szabá-

lyozási terv, míg a mesterséges környezet védett területét és elemeit a belterületi szabályozási 

terv tartalmazza.  
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Építészeti értékek 

Megnevezés Cím Helyrajzi szám 

Berczelly kúria Petőfi u. 2. 541 

Bene-Teichmann kas-

tély 

Kossuth tér 1-2. 712/2 

Római katolikus temp-

lom 

Templompart út 1. 531 

Vír Dolorum szobor Templompart út 1. 531 

Plébánia Béke u. 20. 520 

16. táblázat. Bercel község országos védelem alatt álló építészeti emlékei 

Az épített emlékek esetében a HÉSZ azok védelmével kapcsolatos előírásokat ad. Érdekes 

megfigyelni, hogy a HÉSZ kizárólag kultúrtörténeti értékeket tartalmaz, amelyek teljes mér-

tékben a település belterületén helyezkednek el. Leírás azonban nem kapcsolódik a megneve-

zett tájértékekhez. A HÉSZ nem tartalmazza az egyedi tájérték kifejezést.  

 

22. ábra. Szent Péter és Pál templom Bercelen (TÓTH SZ. 2013) 

7.1.3.3. Bokor 

A község önkormányzata képviselő-testületének 5/2006 (IV. III.) számú rendelete tartal-

mazza a helyi építéssel kapcsolatos előírásokat. A HÉSZ a település hivatalos honlapján nem 

érhető el. Az értékvédelemmel foglalkozó V. fejezet meghatározza a védett, vagy védelemre 

érdemes értékek körét: 

Építészeti értékek 

Megnevezés Cím Helyrajzi szám 

Evangélikus templom Szabadság út 8. 24/a. 

Templomrom temető 25 

17. táblázat. Bokor országos védelem alatt álló műemlékei 

Megnevezés Cím 

Lakóépület Szabadság út 17. 

Lakóépület Szabadság út 23. 

Lakóépület Szabadság út 59. 

Lakóépület Béke út 4. 

Lakóépület Béke út 11. 

Lakóépület Béke út 19. 

Lakóépület Szabadság út 73. 

18. táblázat. Bokor helyi védelemre javasolt kultúrtörténeti értékei 
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Érdekes megfigyelni, hogy míg az országos védelem alatt álló műemlékekhez a HÉSZ-ben 

rövid jellemzés és a védelmüket biztosító előírások kapcsolódnak, addig a helyi védelemre 

javasolható lakóépületekhez leírás nem kapcsolódik, csupán azok helyszínét adja meg a sza-

bályzat. A HÉSZ VI. fejezete a táj és a természet védelmével foglalkozik. Itt jelenik meg a 

Templomdomb (Őrtorony) középkori földvár, mint országos jelentőségű védett természeti 

emlék. 

Bokor helyi építési szabályzatában egyértelmű a kultúrtörténeti értékek túlsúlya. A felso-

rolt értéktípusok csaknem egésze a település belterületén található. A HÉSZ-ben nem kerül 

említésre az egyedi tájérték és nem tartalmaz értékvédelemmel kapcsolatos listát. 

7.1.3.4. Buják 

A település 27/2002. számú rendelete tartalmazza a településrendezési tervhez készített he-

lyi építési szabályzatot. Az értékvédelemmel foglalkozó 5. fejezetben megjelenik, hogy az 

országos vagy helyi rendelet alapján kijelölt természeti vagy művi környezet és annak elemei 

részesülnek védelemben.  

A 47.§ Természeti környezet védelme címet viselő rész kiemeli, hogy országos védelmet 

kell biztosítani a Tarisznya-parton lévő földvárnak, valamint helyi védelmet kell biztosítani a 

Pappenheim-barlang (23. ábra) számára.  

 

23. ábra. A bujáki Pappenheim-barlang (TÓTH SZ. 2009) 

Az épített környezet és elemeinek védelméről a 48. § gondoskodik.  

Építészeti értékek 

Megnevezés Cím Helyrajzi szám 

Római katolikus templom Hősök tere 449 

Kálvária Kálvária-hegy 0165 

Szt. Anna kápolna Kálvária-hegy 0165 

Várrom - 0164/1 

19. táblázat. Buják országos védettségű építészeti értékei 
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Helyi védelem alatt állnak a település belterületén található palóc jellegű épületek és a 

nagy múltú szőlőtermesztéshez kapcsolódó pincesorok. A HÉSZ önálló nyilvántartás vezeté-

sének kötelezettségét írja elő a helyi védelem alatt álló építmények esetében. A nyilvántartás-

nak tartalmaznia kell a védelem szakszerű leírását, helyszínrajzot, fotódokumentációt, a ren-

deltetést és felhasználás módját.   

Buják esetében az internetről elérhető a HÉSZ mellett a településszerkezeti terv is. A 

HÉSZ tartalmazza a település történetének leírását, valamint a megjelenített építészeti emlé-

kekhez leírás is kapcsolódik.  

A kultúrtörténeti és természeti értékek arányát tekintve itt is megállapítható a kultúrtörté-

neti érékek határozott túlsúlya. A vizsgált tervdokumentumok áttekintett tartalma alapján 

megállapítható, hogy azokban nem szerepel az egyedi tájérték megnevezés.  

7.1.3.5. Cserhátszentiván 

A település 7/2006 (IV.3.) számú rendelete tartalmaz előírásokat a község helyi építési 

szabályzatáról. Az V. fejezet foglalkozik az értékvédelemmel, ezen belül a 42. § nevezi meg a 

művi értékvédelem alatt álló objektumokat. 

 

 

Építészeti értékek 

Megnevezés Cím Helyrajzi szám 

Fakereszt temető 242 

Templomtorony és az elbontott 

középkori templom falai 

temető 242 

20. táblázat. Cserhátszentiván művi értékvédelem alatt álló értékei 

A táblázatban megnevezett objektumok vonatkozásában a HÉSZ-ben rövid szöveges leírás 

is megjelenik, amely bemutatja az érték helyét és főbb jellemzőit.  

A HÉSZ 43.§-a tartalmazza a helyi értékvédelemmel kapcsolatos tudnivalókat. 

Megnevezés Cím Helyrajzi szám 

Lakóépületek Béke út 199; 200; 208 

Lakóépületek Kossuth út 170; 175/1; 219; 281; 284; 300; 319 

Lakóépület Szabadság út 313 

Lakóépület Rákóczi út 107 

Lakóépület Hunyadi út 108 

Lakóépületek Vörösmarty út 169; 164; 131; 134; 135; 139 

Lakóépület Dobó utca 275 

Templom, fa harangláb Rákóczi út 41 

21. táblázat. Cserhátszentiván község helyi értékvédelemre javasolt kultúrtörténeti értékei 
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A helyi védelmet illetően a HÉSZ csak általános előírásokat tartalmaz, az egyes objektu-

mokhoz jellemzés nem kapcsolódik. A HÉSZ VI. táj-és természetvédelemmel foglalkozó fe-

jezete nem jelöl meg tájértékeket, szintén csak általános előírásokat ad.  

Cserhátszentiván helyi építési szabályzata kizárólag kultúrtörténeti értékeket tartalmaz.  

7.1.3.6. Felsőtold 

Az helyi építési szabályzatról a község 5/2006. (IV.3.) számú rendelete tartalmaz előíráso-

kat. Az értékvédelem címet viselő fejezet az országos vagy helyi rendelet alapján kijelölt ter-

mészeti vagy műszaki környezet, vagy annak elemeit részesíti védelemben.  

Felsőtoldon jelenleg nincs országos védelem alatt álló műemlék építmény, illetve helyi vé-

delem alatt álló objektum. A helyi védelem alá helyezni javasolt objektumok között kizárólag 

kultúrtörténeti értékek jelennek meg.  

Építészeti értékek 

Megnevezés Cím Helyrajzi szám 

Lakóépületek Széchenyi út 32; 46; 47; 53; 59; 171; 173 

Lakóépületek Kossuth Lajos út 88; 90; 99; 108; 155; 156 

22. táblázat. Cserhátszentiván helyi értékvédelem alá helyezésre javasolt épített értékei 

Tájképi értékek 

A VI. táj- és természetvédelemről szóló munkarész kiemeli, hogy tájképi védelemben kell 

részesíteni a HÉSZ-ben megjelölt helyrajzi számok alatt található területeket.  

Megnevezés Helyrajzi szám 

tájképvédelem 057/2; 066 egy része; 075/4 

23. táblázat. Felsőtold község tájképvédelemben részesítendő területei 

A tájképi védelem alá helyezendő területeken meg kell őrizni a hagyományos tájhasznála-

tot, valamint kerülni kell a területek beépítését. A HÉSZ-ben az egyedi tájértékek nem kerül-

nek említésre. A HÉSZ-ben tehát a kultúrtörténeti értékek mellett megjelennek a tájképi véde-

lemre kijelölt területek is. Az egyedi tájérték kifejezés azonban nem jelenik meg a tervdoku-

mentumban.  

7.1.3.7. Garáb 

Garáb község önkormányzat képviselő-testületének 5/2006 (IV.3.) sz. rendelete írja elő a 

helyi építési tevékenység vonatkozásában betartani szükséges szabályokat. A rendelet V. feje-

zete (42.§) az értékvédelemmel kapcsolatos fontosabb előírásokat gyűjti össze. A védelemben 

részesítendő területeket, építményeket, valamint azok környezetét a szabályozási tervlap jelöli 

ki. Garáb község területén országos művi értékvédelem alatt áll a település központjában ta-

lálható késő barokk római katolikus templom. A tájérték megnevezése mellett ahhoz rövid 
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leírás is kapcsolódik, amely megadja az építmény korát, majd ismerteti annak külső megjele-

nését. 

A műemléki védelem mellett a településen számos helyi védelem alatt álló kultúrtörténeti 

érték található. A 43.§ sorolja fel ezeket a jellegzetes lakóépületeket. 

Építészeti értékek 

Megnevezés Cím 

Lakóépület Petőfi út 3. 

Lakóépület Petőfi út 4. 

Lakóépület Petőfi út 15.  

Lakóépület Petőfi út 17.  

Lakóépület Petőfi út 38. 

Lakóépület Petőfi út 41/b 

Lakóépület Petőfi út 44. 

Lakóépület Petőfi út 50. 

24. táblázat. Garáb helyi értékvédelem alatt álló kultúrtörténeti értékei 

A helyi védelem ezen épületek esetében kiterjed azok teljes tömegére, a tető formájára, a 

tornácra, valamint az utcafronti oldalon, a homlokzaton megjelenő 2 db nyílásra. 

A rendelet VI. táj-és természetvédelemmel kapcsolatos munkarésze csak általános előírá-

sokat tartalmaz. A 48. § 4. pontja alapján az önkormányzat a helyi értékvédelemmel kapcso-

latban a HÉSZ figyelembevétele mellett külön szabályzatban rendelkezik. A HÉSZ nem tar-

talmazta az egyedi tájérték megnevezést, valamint azok védelmével kapcsolatos előírást sem. 

7.1.3.8. Kisbárkány 

Kisbárkány község összevont településrendezési tervét a kisbárkányi képviselő testület 

5/2001. (V. 17.) rendeletével fogadta el. A rendelet a HÉSZ-t tartalmazza. Az értékvédelem-

mel a rendelet V. fejezete foglalkozik. Az értékvédelem címet viselő fejezeten belül jelennek 

meg a művi értékvédelemmel, a táj- és természetvédelemmel, valamint a környezetvédelem-

mel kapcsolatos előírások. 

 

24. ábra. Kisbárkányi utcakép (TÓTH SZ. 2013) 
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A művi értékvédelmet tárgyaló alfejezetből világossá válik, hogy a község közigazgatási 

területén jelenleg nincsen nyilvántartott műemlék és műemlék jellegű épület. Továbbá a tele-

pülésen helyi védelemre érdemes épület sincsen. A HÉSZ táj- és természetvédelemmel fog-

lalkozó része csak a Kelet-Cserhát Tájvédelmi Körzettel érintett területre fogalmaz meg elő-

írásokat. A településen további táj- vagy természetvédelmet igénylő terület nincs.   

7.1.3.9. Kutasó 

Kutasó önkormányzatának képviselő testülete a 6/2006 (IV. 3.) számú rendeletében állapí-

totta meg a község közigazgatási területén alkalmazandó építési előírásokat. A HÉSZ V. feje-

zete foglalkozik az értékvédelemmel.  

A rendelet szerint a községben nincs helyi értékvédelem vagy országos műemléki védelem 

alatt álló érték. Helyi védelem alá helyezésre javasolt objektumokat azonban megnevezi a 

HÉSZ. 

Építészeti értékek 

Megnevezés Cím 

Lakóépületek Arany János út 21., 22., 71/2., 73., 76/1., 79. 

Kúria Toldi út (hrsz. 113) 

Templom Ady Endre út hrsz. 153/2 

25. táblázat. Kutasó helyi védelemre javasolt kultúrtörténeti értékei 

A védelemre javasolt épületek esetében szükséges megtartani az épület fő tömegét, vala-

mint a tornácot és az épület utcafronti oldalán elhelyezett 2 db nyílást. Az esetleges építkezé-

sek, átalakítások során csak természetes anyagok alkalmazhatók. Minden felújítás építési en-

gedély köteles.  

A táj- és természetvédelemmel foglalkozó rész kifejti, hogy helyi védelem alá kell helyezni 

a Petőfi úton (hrsz. 4) és a Toldi úton (hrsz. 141, 142) található parkokat. Tehát a kultúrtörté-

neti értékek mellett természeti értékek is megjelennek a tervdokumentumban. Ennek ellenére 

a kultúrtörténeti értékek túlsúlya figyelhető meg. A terv nem tartalmazza az egyedi tájérték 

megnevezést. 

7.1.3.10. Lucfalva 

Lucfalva önkormányzatának képviselő-testülete a 8/2004. (V. 18.) rendeletében írja elő a 

helyi építési szabályokkal kapcsolatos követelményeket. A HÉSZ elérhető az interneten. A 

rendelet V. fejezete foglalkozik az értékvédelemmel. Az országos vagy helyi rendelettel kije-

lölt természeti vagy művi környezetet vagy annak elemeit kell védelem alá helyezni. A véde-

lem alá helyezett elemeket a Szabályozási Terv tartalmazza. A HÉSZ alapján kettő helyi vé-

delemre javasolható tájelem van a település belterületén. 
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Építészeti értékek 

Megnevezés Helyrajzi szám 

Evangélikus templom 248 

Faluház és a régi kamra 49, 50 

26. táblázat. Lucfalva helyi védelem alá helyezésre javasolt épített emlékei 

Természeti érték 

Megnevezés Védettség 

Pogányvár földvár országos jelentőségű védett természeti érték 

Krakkópusztai tánctér helyi védelem 

27. táblázat. Lucfalva országos jelentőségű védett természeti területe és helyi védelem alatt 

lévő értéke 

A HÉSZ-ben és a településszerkezeti tervben megnevezett értékekhez nem kapcsolódik le-

írás. A településen nincs műemléki építmény. Lucfalva tervdokumentumában a kultúrtörténeti 

értékek és a természeti értékek közel egyenlő arányban jelennek meg. Ugyanígy a megjelení-

tett tájértékek kül- és belterületen való elhelyezkedésének megoszlása is hasonló. A terv nem 

tartalmazza az egyedi tájértékek listáját.  

 

25. ábra. A lucfalvai evangélikus templom (TÓTH SZ. 2013) 

7.1.3.11. Márkháza 

Márkháza község helyi építési szabályzatának V. fejezete foglalkozik a helyi értékvéde-

lemmel, amely magában foglalja a művi értékvédelmet, a táj-és természetvédelmet, a környe-

zetvédelmet és az egyéb előírásokat. A község területén nem található sem műemlék, sem 

műemlék jellegű épület, továbbá helyi védelemre érdemes épület sem található. A táj- és ter-

mészetvédelemmel foglalkozó munkarésze alapján a terület egy része a Kelet-Cserhát Tájvé-

delmi Körzethez tartozik. Ezeken a területeken tilos pl. a művelési ág váltása, a gyepfeltörés 

és az állatok legeltetése. A település további részén azonban táj- illetve természetvédelmi 

szempontból érdekes, védelmet igénylő terület nincs. A tervben nem szerepel az egyedi tájér-

ték kifejezés, valamint a fentieken túl tájvédelmi szempontból további releváns intézkedést 

nem tartalmaz. 
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26. ábra. Márkháza képekben: utcakép és harangtorony (TÓTH SZ. 2013) 

Összegezve megállapítható, hogy egyetlen vizsgált tervdokumentumban sem jelent meg az 

egyedi tájérték kifejezés, sem az egyedi tájértékek listája. A HÉSZ értékvédelem, illetve táj- 

és természetvédelem című fejezetei foglalkoztak a táji értékekkel. Legtöbbször a kultúrtörté-

neti értékek jelentek meg a tervekben, ezt követte a természeti és tájképi értékek megjelenése. 

Egyértelműen az épített értékek túlsúlya figyelhető meg, melyek szinte kivétel nélkül a tele-

pülések belterületéhez kötődnek. A külterületen található természeti és tájképi értékek jóval 

kisebb számban jelentek meg a tervekben. Néhány esetben – pl. Buják helyi építési szabályza-

tában – a kultúrtörténeti értékekhez rövid leírás is kapcsolódott. Összességében elmondható, 

hogy a tájértékekhez általános előírások kapcsolódnak, speciális, kifejezetten egy-egy értékre 

szabott előírások ritkán jelennek meg. Továbbá a megnevezett értékek többsége védettség (pl. 

műemlék) alatt állt, holott a tájvédelemnek és ezen belül az egyedi tájértékek védelmének 

kifejezetten az lenne a célja, hogy az oltalom alatt nem álló értékeket védje. 

7.1.4. Az egyedi tájértékek integrálásának lehetősége a településrendezési tervekbe 

Az előző fejezetben ismertettetek alapján jelen fejezet javaslatot tesz az egyedi tájértékek-

nek a településrendezési tervbe történő integrálására. Ehhez szakmai szempontból minden-

képpen szükséges megemlíteni KISS-POLÁK A. (2014) kiváló munkáját, amely a Hetési min-

taprogram során vizsgálta ezt a kérdést. A Hetés településrendezési terveinek áttekintését kö-

vetően a szerző szakmailag megalapozott javaslattal állt elő az egyedi tájértékek megőrzésé-

vel kapcsolatban. Jelen fejezet részben e munkára épülve kíván további javaslatokat megfo-

galmazni. 

Megvizsgálva a településrendezés eszközeit, a településszerkezeti tervet, a szabályozási 

tervet és a HÉSZ-t a következőkre szükséges felhívni a figyelmet: 

- a településszerkezeti tervet az önkormányzat normatív határozattal fogadja el, azaz a 

településszerkezeti terv jogi kötelezettséget nem von maga után;  
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- a szabályozási tervet az önkormányzat rendelettel fogadja el, erre tekintettel az abban 

foglaltak mindenki számára kötelező érvényűek; 

- a HÉSZ-t is rendelettel fogadja el az önkormányzat, ezért előírásai szintén kötelező 

erővel bírnak. 

A fentiekből következően az egyedi tájértékek integrációjának vonatkozásában elsősorban 

a szabályozási terv és a HÉSZ jöhet számításba. Javaslatként megfogalmazható tehát, hogy az 

egyedi tájértékek felsorolását a településrendezési tervek szabályozási részének kellene tar-

talmaznia, hiszen ez úton lehetséges védelmük jogi szempontból történő megalapozása. A 

gyakorlat azonban jelentős mértékben eltér a jogszabályi előírásoktól, hiszen a településren-

dezési tervek általában nem tartalmazzák az egyedi tájértékek listáját. Ezt a Központi-Cserhát 

kistáj és a Hetés településrendezési terveinek vizsgálati eredményei is igazolták. Holott a ma-

gyar jogi szabályozás mellett pl. az Európai Táj Egyezmény 6. cikkelyének d. pontja is előír-

ja, hogy a táji értékeknek a rendezési tervekben meg kell jelenniük! 

Ugyanakkor annak is megvan a hátránya, ha az egyedi tájértékek a településrendezési ter-

vek rendelettel elfogadott részében kerülnek megjelenítésre. A rendelet módosítására ugyanis 

általában ritkán kerül sor. Emiatt a kataszter változásait (pl. a tájértékek pusztulása vagy új 

tájértékek megjelenése) a tervben megjelenített tájértéklista nehezen tudná követni. Jó példa 

erre az egyedi tájértékek katasztereinek rendszeres időközönként történő felülvizsgálata. A 

felülvizsgálat eredményei ugyanis a tájértékek jegyzékének módosítását eredményeznék, 

többlet adminisztrációs terhet okozva az önkormányzatoknak. 

Egyes vélekedések szerint az egyedi tájértékek megfelelő védelmének biztosításához min-

denképpen jogszabály-módosításra van szükség, például az Étv-nek a szabályozási tervek 

készítésére vonatkozó részében (BÖSZÖRMÉNYI et al. 2002). 

A vizsgálatok alapján leszögezhető, a megfelelő védelem megteremtésének érdekében fon-

tos, hogy az egyedi tájértékek a településrendezési tervek rendelettel elfogadott részébe kerül-

jenek beemelésre és hozzájuk megfelelő, egyértelmű előírások kapcsolódjanak.  

Az egyedi tájértékek településrendezési tervekben történő szerepeltetésének egyik megoldá-

sa lehet tehát a HÉSZ-ben való megjelenítés, vagy külön helyi értékvédelmi rendelet formájá-

ban való kihirdetés. Általánosságban elmondható, hogy jelenleg a potenciálisan egyedi tájér-

tékekké minősíthető tájelemek a HÉSZ-en belül a „Táj és természetvédelmi előírások” között 

szerepelnek leggyakrabban. E munkarészben a megemlített értékekhez, azok védelmének ér-

dekében általános előírások kapcsolódnak. Szintén jellemző, hogy a potenciális egyedi tájér-

tékek az „Értékvédelem” címet viselő fejezetben az épített örökségi elemek között szerepel-

nek, ebben az esetben már előfordul, hogy tájértékekhez konkrétabb kezelési előírások tartoz-
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nak. Itt azonban nem minden szempont kerül figyelembevételre, csupán az örökségvédelmi, 

műemlékvédelmi, esetleg a természetvédelmi szempontok érvényesülnek a szabályozási tevé-

kenység során. Az egyes szempontok tehát egymástól elválasztva jelennek meg, az integrált 

tájvédelmi szemlélet megjelenésére ilyenformán nincs lehetőség. 

 Szükséges még megemlíteni, hogy a településrendezési tervek határozattal elfogadásra ke-

rülő részében (településszerkezeti terv) is lehetőség van az egyedi tájértékek megjelenítésére, 

azonban ebben az esetben szabályok és előírások nem kapcsolhatók az egyes értékekhez. A 

településszerkezeti tervekben feltüntetett értékek ugyanis csak listaszerűen jelennek meg, azok 

pontos helye a kapcsolódó tervlapon kerül bemutatásra. 

Szakmai szempontból tehát az egyedi tájértékek településrendezési tervekben történő sze-

repeltetésének egyik legszerencsésebb módja a HÉSZ-be történő integrálás lenne. Ebben az 

esetben az egyedi tájértékek feltüntetésre kerülnének a szabályozási tervlapon, a HÉSZ pedig 

tartalmazná a hozzájuk kapcsolódó fontosabb előírásokat és szabályokat. A HÉSZ rendeleti 

úton történő elfogadása biztosíthatná az egyedi tájértékek megfelelő jogi védelmét.  

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról 

és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézmé-

nyekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet tartalmazza a településrendezési eszközök 

jelmagyarázatát. Ennek alapján a településszerkezeti tervlapon kötelező megjeleníteni az 

egyedi tájértékeket. Mindemellett a szabályozási tervlap jelkulcsában is szerepeltetendő elem 

az egyedi tájérték, de a rendelet jelkulcsa az egyedi tájértékekre egyetlen jelet használ, tehát 

nem teszi lehetővé az egyedi tájértékek főtípus szerinti megkülönböztetését.  

Összességében a HÉSZ-ben olyan szabályok lennének megfogalmazhatók, amelyek az 

azonos főtípusba sorolt tájértékek esetében állapíthatnának meg általános előírásokat. Ez 

azonban nem tenné lehetővé – már amennyiben ez tényleg szükséges – az egyedi, különleges 

szabályok alkotását, pl. egy-egy különlegesebb értéktípus egyedi védelmének megalapozása 

érdekében speciális előírások megfogalmazását.  

A teljes települési kataszter szerepeltetésére a településrendezési terv mellékletében lenne 

lehetőség. Ez azonban felvetné azt a problémát, hogy HÉSZ-ben esetlegesen feltüntetett 

tájértéklista, valamint a mellékletben megjelenített teljes kataszter tájértékei nem lennének 

megfeleltethetők a szabályozási tervlapon az alkalmazandó jelkulcs szerint megjelölt tájele-

mekkel. A szabályozási tervlap tájértékei ugyanis egyesével nem beazonosíthatók.  

A településrendezési tervben történő megjelenítésen kívül a helyi értékvédelmi rendelet is 

lehetőséget nyújt az egyedi tájértékekhez kapcsolódó részletesebb, akár egyedi szabályok 

megalkotására. A rendelet normaszövegébe a kapcsolódó szabályok, míg a mellékletekben az 
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egyedi tájértékek listaszerű felsorolása és a teljes kataszter kerülhetnének be. A rendelet mel-

lékletei között elhelyezhető lenne az egyedi tájértékek pontos helyét megjelenítő térképlap.  

Ugyanakkor szükséges figyelembe venni a vonatkozó jogszabályi előírásokat is. A Tvt. 6. 

§ (5) ugyanis kimondja, hogy a településrendezési terv tartalmazza a tervezési területen talál-

ható egyedi tájértékek felsorolását. Amennyiben az egyedi tájértékek a helyi értékvédelmi 

rendeletben kerülnének megjelenítésre, úgy fontos lenne arról is gondoskodni, hogy a telepü-

lésrendezési tervekben is megjelenjen az egyedi tájértékek listája, illetve utaljon a helyi érték-

védelmi rendeletre. 

7.1.4.1. Az egyedi tájértékekre vonatkozó információk megjelenítése 

Az egyedi tájértékekkel kapcsolatos előírások megfogalmazásakor szem előtt kell tartani, 

hogy az egyes előírások közérthetően, az elérendő céloknak megfelelően kerüljenek meghatá-

rozásra, valamint ne korlátozzák az érintett helyi közösség mindennapi élettevékenységét. 

Fontos, hogy a helyi lakosság érdekelt és együttműködő legyen a szabályok betartásában. 

Amennyiben az egyedi tájértékek a HÉSZ-ben kerülnek megjelenítésre, akkor csupán általá-

nos előírások megfogalmazására nyílik mód, míg a helyi értékvédelmi rendeletben történő 

szabályozás esetén az általános előírások megállapításán túl egyedi szabályok bevezetésére is 

lehetőség van. Az alábbiakban általános javaslatok (ajánlások) kerülnek megfogalmazásra az 

egyes főtípusok vonatkozásában, azonban az előírásokat a helyi adottságoknak megfelelően, a 

közösség egyetértése mellett szükséges kialakítani. 

Az egyedi tájértékek mindhárom főtípusa (kultúrtörténeti, természeti és tájképi) esetében 

törekedni kell az eredeti formában (megjelenés, jellegzetesség, esetleg funkció) történő meg-

őrzésre, valamint az egyedi tájértékek fennmaradásának érdekében gondoskodni szükséges e 

tájelemek állapotától, állagától és jellegétől függő rendszeres ápolásáról és karbantartásáról. 

A kultúrtörténeti egyedi tájértékek esetében: 

- az épületek, építmények átalakítása, bővítése csak környezetbe illően, a beépítési, telek-

használati, homlokzatképzési, anyaghasználati hagyományok figyelembe vételével történhet; 

- a hagyományos építészeti karakter (épülettömeg, homlokzatalakítás (nyílászárók, tagoza-

tok, színezés), tetőfedés, anyaghasználat) megőrzendő, illetve visszaállítandó; 

- a mesterséges értékeken csak olyan építési munka, illetve olyan állapot fennmaradása en-

gedélyezhető, amely nem érinti hátrányosan a védett érték megjelenését, karakterét, eszmei 

(történeti, helytörténeti) értékét; 



113 

 

- az épületek korszerűsítését, átalakítását, esetleges bővítését, vagy funkcióváltását a vé-

dettség önmagában nem akadályozhatja, elő kell segíteni ezen épületek mai igényeknek meg-

felelő használatát.  

A természeti egyedi tájértékek esetében: 

- törekedni kell arra, hogy a tájérték helyi ökoszisztémában betöltött szerepe ne változzon 

meg; 

- beruházások esetén biztosítani szükséges a tájelem eredeti állapotban történő fennmara-

dását. 

A tájképi egyedi tájértékek esetében: 

- hírközlési, gépészeti és energetikai berendezések, valamint ezek szerelvényei látható mó-

don nem helyezhetőek el; 

- új létesítmény esetében kötelező a tájba illesztés. 

A településrendezési terv mellékletében elhelyezett kataszter vonatkozásában felmerülhet, 

hogy annak formátuma milyen elvek mentén kerüljön meghatározásra. A régebben használt 

papír alapú nyilvántartás esetében általában minden adatlap mellé egy fényképfelvétel és tér-

kép kivágat is csatolásra került, amely jól szemléltette a tájérték megjelenését és pontos he-

lyét. A szabvány szerint készült elektronikus adatátviteli tábla azonban ez utóbbi vizuális esz-

közöket már nem tartalmazza. Javasolt lehet az új adatátviteli tábla mellékletként történő be-

emelése, valamint a kapcsolódó fényképfelvételek számozott megjelenítése a melléklet to-

vábbi részeként. Javasolt továbbá egy – a település teljes közigazgatási területét megjelenítő – 

térképlap elhelyezése a mellékletben, mely számokkal jelölten tartalmazná az egyes tájértékek 

pontos helyét.  

A Hetés magyarországi települései településrendezési terveinek vonatkozásában KISS-

POLÁK A. arra a megállapításra jutott, hogy a településszerkezeti terv leírásának és a HÉSZ 

rendeletének kiegészítésére, valamint a HÉSZ-be egy új függelék beemelésére van szükség az 

egyedi tájértékek védelmének megalapozásához. A HÉSZ függeléke csak az egyedi tájértékek 

megnevezését, típusát, fajtáját, helyét és a felmerült szükséges intézkedést tartalmazná.  

Ezen felül azonban szükséges lehet a fényképfelvételek csatolása is, ugyanis a fénykép 

alapján megítélhető az egyes egyedi tájértékek állapota. Ugyanígy a felmérés időpontjának 

megjelenítése is lényeges. Továbbá javasolt a HÉSZ előírásai között megadni a kataszter fe-

lülvizsgálatának időpontját is. 
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7.2. Javaslatok a Központi-Cserhát földtudományi értékeinek védelmére és 

hasznosítására 

A Kelet-Cserhát Tájvédelmi Körzet kezelési terve kimondja, hogy a területen a földtani 

(pl. kőbányák és alapszelvények) és felszínalaktani értékek megóvása elsődleges cél. Minde-

mellett fontos célkitűzés még az egyedi tájképi egység megóvása, melynek elengedhetetlen 

feltétele a hagyományos gazdálkodási formák gyakorlása és fenntartása. A Központi-Cserhát 

kistáj területét azonban nem fedi le teljes mértékben a Kelet-Cserhát Tájvédelmi Körzet. Jelen 

fejezet a Központi-Cserhát kistáj földtudományi szempontból jelentős értékeinek megóvására 

és hasznosítására kíván javaslatokat megfogalmazni a terület földtani tulajdonságait, valamint 

a rendelkezésre álló stratégiai jelentőségű dokumentumokban (pl. Nógrád megye területren-

dezési tervében, a Kelet-Cserhát Tájvédelmi Körzet kezelési tervében) foglaltak figyelembe-

vételével.   

Nógrád megye településrendezési terve Nógrád megye és a Központi-Cserhát kistáj tekin-

tetében számos előírást tartalmaz. A terv meghatározza például a térségi tájrehabilitációt 

igénylő terület övezetét, ahol lényeges feladat a felhagyott bányaterületek rekultivációja. A 

rekultiváció elvégzéséhez térségi intézkedési tervet kell kidolgozni. A felhagyott bányaüre-

gekben tavakat lehet kialakítani, vagy őshonos fafajokkal kell fásítást végezni. Ezeken a terü-

leteken az egyik legfőbb cél az illegális hulladékelhagyás visszaszorítása. Ez utóbbi szempon-

tot a földtudományi értékek hasznosításával kapcsolatos javaslatok megalkotásakor is figye-

lembe kell venni. 

Az egyes nagyobb lélegzetvételű tervtípusok tehát mind-mind meghatároznak előírásokat a 

terület földtudományi értékeinek vonatkozásában. A kisebb léptékű, részletesebb tervdoku-

mentumok viszont – ahogy azt a településrendezési tervek vizsgálata is bizonyította –csak a 

legritkább esetben tartalmaznak utalást a földtudományi értékek kezelésével, védelmével kap-

csolatban.  

A továbbiakban tekintsük át, milyen lehetőségei vannak a Központi-Cserhát földtudományi 

értékei védelmének és hasznosításának. A javaslatokat a 28. táblázat foglalja össze. A teendők 

két nagyobb egységre oszthatók, ezek egyik része a földtudományi értékek védelmének meg-

alapozásával kapcsolatos, míg másik részük a jövőbeli lehetséges hasznosítási lehetőségek 

feltárásán alapszik. 

A Központi-Cserhát földtudományi értékeinek megismeréséhez elengedhetetlen azok teljes 

körű, szakértői felmérése. A rendelkezésre álló felmérési anyag teremti meg az alapját a véde-

lemmel kapcsolatos intézkedések megfogalmazásának. Mindemellett az is lényeges, hogy a 
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tudományos igényességgel elkészült felmérési anyagot közérthető formában a helyi lakosság-

nak is lehetősége legyen megismerni. Erre jó lehetőséget biztosíthatnak a település szinten 

szervezett programok (pl. előadássorozat a település és a környező település földtudományi 

értékeiről, tájséták stb.). A földtudományi értékek megismerését továbbá a tájékoztató táblák 

kihelyezése is megkönnyíti, melyek segítségével lehetővé válik az egyéni, önálló ismeretszer-

zés. Azoknak az értéktípusoknak, amelyeket a helyi lakosság ismer, és amelyekhez a helyi 

lakosság kötődik is hosszabb távon biztosított a fennmaradása a közösség értékmegőrző ere-

jének köszönhetően. 

A földtudományi értékek nyilvántartásának kialakításához felül kell vizsgálni a már meg-

lévő adatokat és össze kell vetni azokat az elkészült felmérési anyaggal. Az így rendelkezésre 

álló adatokból kialakítható a földtudományi értékek nyilvántartása. Fontos lenne egy olyan 

elektronikus nyilvántartás kialakítása, amelynek adattartalma a szakmai szempontoknak meg-

felelően kérdezhető le. Például lehetőség lenne a földtudományi értékeket veszélyeztető té-

nyezők összesített lekérdezésére. A lekérdezés eredménye alapján következtetni lehetne a 

leggyakoribb veszélyeztető tényezők jellegére és gondoskodni lehetne azok célzott megelőzé-

séről.  

A földtudományi értékek védelmével kapcsolatos intézkedések a fenti ismeretek birtoká-

ban tervezhetők meg. Ezt az értéktípust a jelentőség szintjének alapján két csoportra lehetne 

bontani, a helyi jelentőségű és az országos jelentőségű értékekre. A két típushoz más-más 

előírások kapcsolódnának. Továbbá meg kellene vizsgálni, a terület földtudományi értékeihez 

jelenleg milyen védelmet garantáló előírások tartoznak, valamint az újonnan felmért értékek 

esetében a védelemnek milyen formája lenne indokolható.  

A földtudományi értékekkel kapcsolatban külön pontban kell megemlíteni egy olyan em-

beri tevékenységet, amely a legtöbb ilyen tájérték vonatkozásában megoldandó problémaként 

merül fel: ez pedig az illegális hulladéklerakás. A földtudományi értékekkel kapcsolatban 

fontos kihívás a lakosság hulladékelhagyó magatartásának visszaszorítása. Ehhez szükség van 

az érintett helyszínek felmérésére, valamint rendszeres, szervezett ellenőrzésére. Pl. a termé-

szetvédelmi őrszolgálat munkatársai terepbejárásuk során rendszeresen végiglátogathatnák az 

érintett területeket. Ezen kívül a helyszínek hulladéktól való megtisztítására jó lehetőséget 

kínál még a TeSzedd! hulladékgyűjtési akció, amelyet minden évben megrendez az Országos 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség Nemzeti Hulladékgazdálkodási Igaz-

gatósága. A lakosság hulladékelhagyó magatartásának visszaszorításában továbbá a célzott 

szemléletformálási akciók is sokat jelentenek. 
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A fentiek alapján intézkedési terv kidolgozása javasolható, amely időben ütemezve felöleli 

az imént ismertetett lépéseket, illetve azok részletes tartalmát. Az összegyűjtött információk 

alapján kezelési terv formájában javaslat tehető a földtudományi értékek kezelési gyakorlatá-

nak kialakítására.  

A földtudományi értékek védelmétől nem határolható el élesen azok hasznosítása. Ezeknek 

az értékeknek a hasznosítását úgy kell megoldani, hogy az ne veszélyeztesse fennmaradásu-

kat. Erre hivatkozva a hasznosítási lehetőségek feltárását minden esetben értéktípusonként 

kell elvégezni. A specifikus, az értéktípusra jellemző hasznosítási lehetőségek meghatározását 

követően tájértékenként kell mérlegelni, hogy az adott hasznosítási mód összevethető-e a 

helyszíni adottságokkal, vagy a tájérték tulajdonságaival. Pl. egy a rétegek sorrendjét szemlé-

letesen bemutató feltárás geológiai bemutatóhelyként történő kialakítása első hallásra logikus 

gondolatnak tűnhet, azonban előfordulhat, hogy a bányafal omlását nem lehet megfékezni, így 

a balesetveszély elkerülése érdekében mégis a terület rekultivációja mellett kell dönteni. Fon-

tos tehát, hogy a kiválasztott hasznosítási mód összhangban legyen a tájérték tulajdonságaival 

és a terület jellegével is. A választott hasznosítási cél megvalósításának érdekében intézkedési 

terv kidolgozása javasolt.  

A Központi-Cserhát változatos táji adottságainak köszönhetően a területen számos eltérő 

típusba tartozó földtudományi érték megtalálható. A felmérések során összesen 26 db földtu-

dományi érték került felmérésre a területen, melyek esetében az 29. táblázat szerinti hasznosí-

tási módok javasolhatók. Természetesen meg kell említeni, hogy a Központi-Cserhát földtu-

dományi értékeinek felvételezése korántsem tekinthető befejezettnek. 
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 Tájérték neve Helyszín Javasolt hasznosítás módja Indoklás 

1. 

 

Vulkáni kőzetek 

kontaktusa 

Alsótold 

 

A terület könnyen megközelíthető gépjárművel 

is, mivel a Bableves csárdánál van parkolási 

lehetőség. Tájékoztató tábla kihelyezése java-

solható, amely részletesen bemutatja a feltárás 

földtani viszonyait.  

A terület a Kelet-Cserhát Tájvédelmi Körzet 

része, védelem alatt áll, emiatt külön védelmi 

intézkedés nem javasolt. A feltárást bemutatha-

tóvá kell tenni a lakosság és az érdeklődők 

számára. 

2. Alsó-szurdok 
Területhasznosítás az autóút közvetlen közelsé-

ge miatt nem javasolható. 

 

3. Felső-kút 
A jelenlegi területhasznosítási mód megtartása 

indokolt.  

 

4. Szurdokvölgy 
Túraútvonal kialakítása indokolt a völgy men-

tén. Az utak karbantartásával.  

A szurdokvölgy könnyedén bejárható, minden 

korosztály számára megközelíthető helyszín. 

5. Bányaudvar 

Bér 

A függőleges bányafalon jól megfigyelhető az 

eltérő összetételű túlnyomórészt üledékes (agya-

gos, homokos, márgás rétegek) kőzetsávok rend-

szere és szelektív denudációja. A területet meg 

kell tisztítani az elhagyott hulladéktól, ezt köve-

tően tájékoztató tábla kihelyezése javasolt. 

 

6. 
Béri Nagy-hegy an-

dezit oszlopai 

Jelenlegi hasznosítási mód fenntartása. A terüle-

ten 2014 májusában Béri Andezit kőömlés és 

kőtár névvel tanösvényt alakítottak ki. 

A terület megfelelő hasznosítása megoldott. 

7. Kőtenger 

Jelenlegi hasznosítási mód fenntartása. A terüle-

ten 2014 májusában Béri Andezit kőömlés és 

kőtár névvel tanösvényt alakítottak ki. 

A terület megfelelő hasznosítása megoldott. 

8. Egidius-forrás Buják 

Jelenlegi hasznosítási mód fenntartása. A forrás kiépített, hozzá rendszeresen karban-

tartott út vezet. A tanösvény megújítása indo-

kolt lehet. 

9. 

Andezit kőfejtő a 

Bézma nyugati olda-

lában 

Cserhátszenti-

ván 

A terület rendszeres karbantartása (korlátok, 

utak és a bányaudvar) javasolt. A terület jelenleg 

bemutatóhelyként működik, ennek a hasznosítási 

módnak a fenntartása indokolt. 
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10. 

Régi fürdő melletti 

felhagyott andezit 

kőfejtő 

A kihelyezett tájékoztató tábla cseréje javasolt.  A terület jelenleg elhanyagolt. 

11. Hármas-forrás 
Jelenlegi hasznosítási mód fenntartása. A forrás kiépített, hozzá rendszeresen karban-

tartott út vezet. 

12. Vadalma-forrás Jelenlegi hasznosítási mód fenntartása.  

13. 
Andezit szikla ki-

bukkanás 

A képződmény mellől szép kilátás nyílik a kör-

nyező tájra.  

 

14. Andezit sziklatorony 
Jelenlegi hasznosítási mód megtartása. A területet nem lehet bemutatóvá tenni, erdő 

borítja az utaktól távol.  

15. Betti-kő 

Tájékoztató tábla kihelyezése javasolt, a kép-

ződményhez vezető ösvény növényzettől való 

megtisztításával egybekötve. A képződmény 

előtt a magasra nőtt cserjéket vissza kell vágni, 

hogy a szikláról gyönyörködni lehessen a falu 

látképében. 

A terület a Cserhátszentiván községből kiváló-

an megközelíthető, optimális turisztikai cél-

pont. 

16. 
Felső-kút és pihenő-

park 
Garáb 

Jelenlegi hasznosítási mód fenntartása. A forrás kiépített, mellette gondozott pihenő-

parkot alakítottak ki. 

17. Névtelen tó 

Nagybárkány Tanösvény kialakítása javasolt, amely bemutatná 

a környék tavainak kialakulását és jellemzőit. 

A lejtős tömegmozgások által kialakított tavak 

létezéséről a környéken élők is keveset tudnak, 

ezért egy tanösvény keretében lehetne bemu-

tatni a tavakat a nagyközönség számára. A 

látogatottságot az országos kék jelzés közelsé-

ge is elősegítené. 

18. Békalencsés-tó 

19. Feneketlen-tó 

20. Füzes-tó 

21. Nádas-tó 

22. Fenyves-tó 

23. Zsombékos-tó 

24. Fennsíki kettős tó Mátraszőlős 

25. Szentkút völgy Mátraverebély 

A területet jelenleg turisztikai és vallási célokra 

használják. A jelenlegi területhasználat fenntar-

tása javasolt. 

 

26. Tó a nyeregben Rimóc 
A terület hasznosítása nem javasolt. A képződmény nem jellegzetes példája a csu-

szamlással keletkezett hegyi tavaknak. 

29. táblázat. A Központi-Cserhát földtudományi értékeinek javasolt hasznosítási módja (szerk. ERDÉLYI-TÓTH SZ. 2016)
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A táblázatban megjelenített hasznosítási módok közül a látványos földtani képződmények 

esetében a geológiai bemutatóhelyként történő kialakítás javasolható. Továbbá az egymástól 

kis távolságra elhelyezkedő földtudományi értékek vonatkozásában a tanösvény kialakítása 

indokolt.  

Az egymástól nagyobb távolságra található földtudományi értékek bemutatásának jó módja 

lehet a kultúrtörténeti értékek bemutatásával egybekötött tematikus útvonalak létrehozása. 

Összefoglalás 

Dolgozatomban a kitűzött céloknak megfelelően elvégeztem a földtudományi értékek tipi-

zálási rendszerének értékelését, amelynek alapján javaslatot tettem egy új tipizálási rendszer 

bevezetésére. 

Elemeztem az egyedi tájértékekkel kapcsolatos hazai jogszabályi hátteret, valamint vizsgál-

tam az európai államok tájértékekkel összefüggő joganyagát. 

Megvizsgáltam az egyedi tájértékekkel kapcsolatos módszertani kérdéseket, különös tekin-

tettel a földtudományi értékekre. Adatlapot készítettem a földtudományi értékek felvételezésé-

re, amelyet a mintaterületen teszteltem és a felmérések tapasztalatai alapján módosítottam. A 

katasztereken belül a természeti és ezen belül a földtudományi értékek jelenléte rendkívül 

alulreprezentált. Erre hivatkozva útmutatót készítettem a földtudományi tájértékek felmérésé-

hez, amely egyben az útmutató részét képező, terepen jól használható egyszerűsített adatlap 

kitöltésében is segítséget nyújt.  

Lényeges, hogy az egyedi tájérték kataszter hazánk összes településére elkészüljön. Jelen-

leg is nagy erőkkel zajlik a hungarikumok és nemzeti értékek felmérése. Annak érdekében, 

hogy egyúttal az egyedi tájértékek felmérése is megtörténjen, adatlapot készítettem, amely 

lehetővé teszi e két értéktípus egy adatlapon történő, párhuzamos felmérését. Az adatlaphoz 

egyúttal szakmai útmutatót is készítettem, amely megkönnyíti az adatlap megfelelő kitöltését.  

A Tvt. előírásainak megfelelően az egyedi tájértékek elektronikus nyilvántartására a TIR 

egyedi tájérték modulja szolgál. A modul, illetve a kataszterek rendszerbe történő feltöltését 

lehetővé tévő adatátviteli tábla a TÉKA-program eredményeként került kifejlesztésre. A TIR 

egyedi tájérték moduljának felépítése megfelel a modern kor követelményeinek, azonban tar-

talma néhány esetben eltér a szabvány adatlapjának szerkezetétől. Előbb-utóbb ezért szüksé-

gessé válik a TIR és a szabvány összhangjának megteremtése. Ugyanakkor a TIR egyedi táj-

érték moduljának további fejlesztése is indokolt lehet. KISS G. és SZIJÁRTÓ Á. szerzőtársam-

mal 2012-ben a Tájökológiai Lapokban publikált tanulmányunkban, amely a TIR egyedi táj-
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érték moduljának szakmai szempontú kiértékeléséről szólt, javaslatot tettünk a rendszer fej-

lesztésére. A TIR fejlesztésére e munkát kiegészítve tettem javaslatot.  

A Tvt. előírásainak ellenére az egyedi tájértékek általában nem jelennek meg a hazai tele-

pülések rendezési terveiben. Az általam elvégzett vizsgálat is ezt erősítette meg, melynek ke-

retében elvégeztem a Központi-Cserhát kistáj tervdokumentumainak elemzését. Az eredmé-

nyek, illetve a településrendezési tervek vizsgálatával kapcsolatban eddig megjelent szakiro-

dalmakra támaszkodva javaslatot tettem az egyedi tájértékek településrendezési tervekbe tör-

ténő integrálását illetően.  

Mintaterületként a Központi-Cserhát kistájat választottam, amely táji értékekben rendkívül 

gazdag. A mintaterületen felméréseket végeztem és elvégeztem a már meglévő felmérési 

anyag felülvizsgálatát, kiegészítését is. A felmérési anyag kiértékelésének eredményei meg-

mutatták, hogy a Központi-Cserhát kistáj egyedi tájértékeinek mintegy fele veszélyeztetett. A 

leggyakoribb veszélyeztető tényező az ápolás, karbantartás elmaradása volt. Ez is azt mutatja, 

hogy a helyi lakosságnak kiemelt szerepe van a táji értékek megőrzésében, továbbá az egyedi 

tájértékek védelme érdekében minél hamarabb intézkedni szükséges. 

A mintaterületek katasztereinek kiértékelése, továbbá a tervdokumentumok vizsgálatának 

eredményei alapján javaslatot tettem a Központi-Cserhát földtudományi értékeinek védelmére 

és hasznosítására.  
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A TÁJI ÉRTÉKEK FELVÉTELEZÉSÉNEK ELVI ÉS MÓDSZERTANI KÉRDÉSEI A KÖZPONTI-

CSERHÁT KISTÁJ PÉLDÁJÁN 

 

– PhD értekezés összefoglalás – 

Az értékezés fő célja az volt, hogy körüljárja és bemutassa az egyedi tájértékek és a földtu-

dományi értékek felmérésével kapcsolatos aktuális módszertani kérdéseket, kitekintéssel az 

európai államok tájértékekkel kapcsolatos jogszabályi gyakorlatára. 

A dolgozatban 14 kiválasztott európai ország (Ausztria, Szlovákia, Ukrajna, Románia, 

Szerbia, Horvátország, Szlovénia, Bulgária, Finnország, Izland, Németország, Norvégia, Své-

dország és Svájc) tájvédelemmel kapcsolatos jogszabályi gyakorlata kerül áttekintésre 

annak alapján, hogy a tájak és a táji értékek védelme milyen védettségi kategóriákon, 

szinteken keresztül valósul meg.  

Az értekezés részletesen foglalkozik a földtudományi értékekkel kapcsolatban eddig napvi-

lágot látott tipizálási rendszerének értékelésével, amelynek alapján javaslatot tesz egy új 

tipizálási rendszer bevezetésére. 

A dolgozat keretében összeállított földtudományi adatlap segítségével 13 település köz-

igazgatási területén 29 földtudományi érték részletes felvételezésére került sor, melynek ta-

pasztalatai alapján megtörtént az adatlap szerkezetének és tartalmának véglegesítése. Minde-

mellett a dolgozat egy útmutatót is tartalmaz a földtudományi értékek felmérésének meg-

könnyítésére. Az értekezés javaslatot tesz a Központi-Cserhát területén felmért földtu-

dományi értékek védelmére és hasznosítására. 

A nemzeti értékek, hungarikumok felmérésének aktualitását kihasználva az értekezés kísér-

letet tett egy olyan új típusú kataszteri lap összeállítására, amelynek segítségével a nemze-

ti értékek, hungarikumok és egyúttal az egyedi tájértékek felmérése is megvalósítható. 

Az adatlap kitöltéséhez továbbá szakmai útmutató is készült.  

Az értekezés röviden – az eddigi munkákat kiegészítve – az egyedi tájértékek nyilvántar-

tására szolgáló Természetvédelmi Információs Rendszer egyedi tájérték moduljának fej-

lesztési lehetőségeire is kitér. Továbbá tartalmazza a mintaterületül választott Központi-

Cserhát kistáj egyedi tájérték katasztereinek szakmai szempontú kiértékelését. Az érte-

kezés továbbá vizsgálja a mintaterület vonatkozásában rendelkezésre álló településren-

dezési eszközöket (szabályozási terv, helyi építési szabályzat). Összességében a szabályozási 

tervekben és a helyi építési szabályzatban való megjelenítés, vagy külön helyi értékvédelmi 

rendelet formájában való kihirdetés lehet eredményes. 
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THEORETICAL METHODOLOGICAL QUESTIONS REGARDING THE CADASTRAL SURVEY OF 

LANDSCAPE FEATURES VIA THE EXAMPLE OF THE CENTRAL-CSERHÁT  

-- Summary of the PhD dissertation –  

The overall goal of the thesis was to examine and present the actual methodological issues 

concerning the survey of unique landscape features, with regard to the legal practice in Euro-

pean states. The dissertation provides an overview of the legal practice concerning land-

scape protection in 14 selected European states (Austria, Slovakia, Ukraine, Romania, Ser-

bia, Croatia, Slovenia, Bulgaria, Finland, Iceland, Germany, Norway, Sweden, Switzerland), 

on the basis of the categories and levels of protection regarding landscapes and land-

scape features.  

The thesis gives a detailed evaluation of the already existing typing system of the geo-

heritage. According to the result of this assessment, a proposal is made for the introduc-

tion of a new typing system. 

By the help of the geographical datasheet prepared in the frame of the dissertation the de-

tailed survey of 29 geographical features in 13 settlements’ administrative areas was complet-

ed. On the basis of the experiences of this survey, the finalized structure and content of the 

datasheet was performed. Moreover, the thesis also includes a guide in order to facilitate the 

survey of the geographical features. The dissertation makes a proposal regarding the pro-

tection and utilization of the geographical values in the area of Central-Cserhát. 

Taking advantage of the current relevance of the national values and hungaricums, the dis-

sertation tried to prepare a new type of cadastral datasheet which enable the survey of na-

tional values, hungaricums and unique landscape features in parallel. A technical guide is 

also established in order to help in filling in the datasheet. 

The dissertation also discusses briefly the development opportunities regarding the unique 

landscape feature module of the Nature Conservation Information System. In addition, it 

contains the professional evaluation concerning the cadastre of unique landscape features 

in Central-Cserhát selected as pilot area. 

Furthermore, the available resettlement plans (regulation plan, local building codes) re-

lated to the pilot area are also examined in the dissertation. On the whole, the effective 

way of the protection of the unique landscape features can be the providing in the regulation 

plans and local building codes, or the publication in form of local regulation on protection of 

values. 
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