
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A táji értékek felvételezésének elvi módszertani kérdései 

a Központi-Cserhát kistáj példáján 

Doktori értekezés tézisei 

 

 

 

Erdélyi-Tóth Szilvia 

Földtudományi Doktori Iskola 

Földrajz–Meteorológia Program 

 

Doktori iskola vezetője: Dr. Nemes Nagy József tanszékvezető 

egyetemi tanár 

Programvezető: Dr. Szabó Mária egyetemi tanár 

Témavezető: Dr. Horváth Gergely főiskolai tanár 

2016



 

         I. Bevezetés 

A minket körülvevő táji értékek a tájak szerves részét képezik. 

Hozzájárulhatnak a tájak fenntartható működéséhez, valamint kulturá-

lis örökségünk lenyomataiként vannak jelen. Felmérésük és védelmük 

lehetősége ezért napjainkban is aktuális kérdés. Ebből következően 

dolgozatomban a tájértékek egy különleges csoportjának, az egyedi 

tájértékeknek a felvételezésével kapcsolatos elvi és módszertani 

kérdéseket járom körül, különös tekintettel a földtudományi érté-

kekre.  

Magyarországon a természeti értékek és a táj védelmének jogszabá-

lyi hátterét a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (Tvt.) 

teremtette meg, amely meglehetősen egyedülálló módon bevezette az 

egyedi tájérték fogalmát. Ennek jelentőségét az is alátámasztja, hogy 

napjainkban világszerte előtérbe került az értékvédelem. A törvény 6. 

§ (3) bekezdése alapján egyedi tájértéknek nevezzük az adott tájra jel-

lemző természeti értéket, képződményt és az emberi tevékenységgel 

létrehozott tájalkotó elemet, amelynek valamilyen szempontból – le-

gyen az természeti, történelmi, kultúrtörténeti, tudományos vagy esz-

tétikai szempont – a társadalom számára jelentősége van.  

Egy ilyen elméleti kategóriának persze csak akkor van értelme, ha 

ezeket az egyedi tájértékeket fel is mérik. A felmérés és kataszterezés 

azonban számos elvi és módszertani problémát vet fel. Jelen értekezés 

fő célja ezért az, hogy körüljárja és bemutassa az egyedi tájértékek 

felmérésével kapcsolatos aktuális módszertani kérdéseket, kitekintés-

sel az európai államok tájértékekkel kapcsolatos jogszabályi gya-

korlatára. 

II. A kutatási feladat meghatározása, az elvégzett vizsgálatok, 

elemzések rövid leírása, a feldolgozás módszerei  

1) A dolgozatban a tájértékekkel kapcsolatos fogalmak áttekintését 

követően elemzem, hogy 14 kiválasztott európai ország (Ausztria, 

Szlovákia, Ukrajna, Románia, Szerbia, Horvátország, Szlovénia, Bul-

gária, Finnország, Izland, Németország, Norvégia, Svédország és 

Svájc) tájvédelemmel kapcsolatos jogszabályi gyakorlatában a tá-

jak és a táji értékek védelme milyen védettségi kategóriákon, szin-

teken keresztül valósul meg. A vizsgálat során 9 db természetvédel-

mi és 6 db környezetvédelmi törvényt tekintettem át, attól függően, 

hogy a tájvédelemmel kapcsolatos előírásokat mely típusú jogszabály 

tartalmazta. A jogszabályokból kigyűjtöttem a lényegesebb tájvéde-

lemmel kapcsolatos előírásokat, valamint a tájvédelem vonatkozásá-

ban létező védettségi kategóriákat, különös tekintettel az egyedi tájér-

tékekre, vagy azokhoz hasonló megnevezésű és tartalmú kategóriákra, 

továbbá vizsgáltam, hogy a jogszabályokban megjelenik-e a táj fo-

galma. 

2) Az egyedi tájértékek felmérésének szabályait tartalmazó szab-

vány módosításával kapcsolatban több javaslat is napvilágot látott. 

Ezek közül kiemelkedik DOBOS A. et al. (2001), valamint SZABÓ J. – 

SÜTŐ L. (2005) munkája. E javaslatok, továbbá az MSZ 20381:1999 

és az MSZ 20381:2009 szabványok alapján elvégeztem a földtudo-



mányi értékek tipizálási rendszerének értékelését és javaslatot tet-

tem egy új tipizálási rendszer bevezetésére. 

 

3) A módszertani kérdések feltárásához mintaterületeként a táji ér-

tékekben rendkívül gazdag Központi-Cserhát kistájat választottam. 

Az adatlap segítségével 13 település közigazgatási területén 29 föld-

tudományi érték részletes felvételezését végeztem el. Annak érde-

kében, hogy az adatlapon felvételezett földtudományi értékek köre ne 

szűküljön le csupán a vulkáni formakincsre, az adatlapos felmérést ki-

terjesztettem néhány szomszédos kistájra is. A vizsgálatok során a 

dolgozat keretében elkészített földtudományi felmérőlapot terepen 

kipróbáltam, a felmérés közben az adatlap terepen való gyakorlati 

használhatóságát, az adatlap kitölthetőségét és szerkezetét vizsgáltam, 

és az így a gyakorlatban megszerzett tapasztalatok alapján az adatlapot 

folyamatosan módosítottam, tökéletesítettem  

4) A felmérőlap három korábbi munkára támaszkodik. A földtu-

dományi (földtani- és felszínalaktani) adatlap egyes részei a PAPP S. 

(1995) által összeállított „Geomorfológiai adatfelvételi lapra” épülnek. 

Továbbá tartalmazza a DOBOS A. et al. (2001) által speciálisan a föld-

tudományi egyedi tájértékek felméréséhez készült „Geológiai és geo-

morfológiai értékek kiegészítő kataszteri adatlapja” szempontjainak 

nagy részét is. Végül, de nem utolsósorban forrásként jelölhető még 

meg KISS G. (2001) „Földtudományi értékek kataszteri lapja” címet 

viselő felmérőlapja is. Az ezekre épülően általam kidolgozott, illetve 

továbbfejlesztett adatlap a földtudományi (földtani, felszínalaktani, 

víztani és talajtani) értékek közül a földtani és felszínalaktani ob-

jektumokra fókuszál. Az új adatlap az értékek részletes felmérésére 

törekszik, kísérletet téve arra, hogy ötvözze az eddigi munkák erőssé-

geit és a korábbi adatlapok gyakorlati használata során felvetődött 

problémák megoldásának tapasztalatait. 

5) A földtudományi értékek felmérésének megkönnyítése érde-

kében – tudomásom szerint e témakörben elsőként – részletes, lehe-

tőleg minden felmerülő kérdésre kiterjedő útmutatót készítettem. 

6) Hazánkban jelenleg dinamikusan zajlik a nemzeti értékek, 

hungarikumok felmérése a Földművelésügyi Minisztérium Környezet-

ügyért, Agrárfejlesztésért és Hungarikumokért felelős Államtitkársá-

gának szakmai irányításával. A nemzeti értékek felmérésére minde-

mellett megfelelő forrás is rendelkezésre áll. Erre hivatkozva célszerű 

lenne a nemzeti értékek és az egyedi tájértékek párhuzamos kataszte-

rezése a nemzeti értékek felmérésében résztvevő területeken. A nem-

zeti értékek, hungarikumok és az egyedi tájértékek felmérési 

szempontjait ötvözve egy olyan új típusú és megközelítésű katasz-



terezési lapot készítettem, amellyel egy időben mérhető fel mindkét 

értéktípus. Az adatlap helyes kitöltéséhez szakmai útmutatót is ki-

dolgoztam, amely példákkal illusztrálva mutatja be az adatlapot, an-

nak használatát és a felmérés folyamán felmerülő lényegesebb mód-

szertani kérdéseket.  

7) Az egyedi tájértékek egységes nyilvántartására született meg a 

Természetvédelmi Információs Rendszer (TIR) egyedi tájérték modul-

ja. Az egyedi tájértékekkel kapcsolatos módszertani problémák feltá-

rásához elengedhetetlen a jelenleg rendelkezésre álló felmérési anyag 

kiértékelése. Ennek érdekében 2012-ben elvégeztük a TIR egyedi 

tájérték moduljának szakmai kiértékelését, melynek eredményeit 

tanulmányban (TÓTH SZ.–KISS G.–SZIJÁRTÓ Á. 2012) publikáltuk. A 

szakmai kiértékelés során elemeztük a tájértékek nemzetipark-

igazgatóságonkénti megoszlását, a településenkénti átlagos érték-

számot, az egyedi tájértékek átlagos számának alakulását a tele-

pülések népességszáma szerint, valamint a tájértékek főtípus, tí-

pus szerinti megoszlását. Mindemellett a vizsgálat tárgyát képezte 

még az egyedi tájértékek állapota, veszélyeztetettségük mértéke, ve-

szélyeztető tényezőik feltárása és elemzése is. A TIR-rel kapcsolatos 

vizsgálataim alapján javaslatokat tettem a nyilvántartás fejleszté-

sének lehetséges irányaira is. 

8) A jelenleg hatályos joganyag alapján kijelenthető, hogy az egye-

di tájértékek védelme napjainkban sem megoldott. Védelmüket – a 

Tvt. előírásával összhangban – az biztosítaná leginkább, ha az egyedi 

tájértékek listája megjelenne a településrendezési tervekben. A gya-

korlatban azonban a legtöbb esetben az egyedi tájértékek nem jelennek 

meg a tervekben. Ennek igazolása érdekében a mintaterület vonat-

kozásában a rendelkezésre álló településrendezési eszközök (szabá-

lyozási terv, helyi építési szabályzat) vizsgálatát is elvégeztem. Alap-

vetően azt vizsgáltam, hogy a tervekben megjelenik-e az egyedi 

tájérték fogalma, vagy egyéb, a kataszterezés során később egyedi 

tájértékké nyilvánítható értéktípus. Ezen felül vizsgáltam az előfor-

duló értéktípusok megoszlását, valamint azok elhelyezkedését, va-

gyis azt, hogy azok a települések közigazgatási területének külterüle-

tén vagy belterületén helyezkednek-e el. Mindemellett megvizsgál-

tam, hogy a táji értékekhez milyen jellegű leírások és előírások 

kapcsolódnak, valamint ezek az értékek a terv mely részében je-

lennek meg.  

Elemezve a településrendezés eszközeit megállapítható, hogy a he-

lyi építési szabályzatot és a szabályozási tervet az önkormányzat ren-

delettel fogadja el, míg a településszerkezeti tervet normatív határo-

zattal, amely jogi kötelezettséget nem von maga után. A jogszabályi 

háttér és az alkalmazott gyakorlat alapján megállapítottam, hogy 

az egyedi tájértékek településrendezési tervekben történő szere-

peltetésének és az egyedi tájértékek integrációjának vonatkozásá-

ban elsősorban a szabályozási tervekben és a helyi építési szabály-

zatban (HÉSZ) való megjelenítés, vagy külön helyi értékvédelmi 

rendelet formájában való kihirdetés lehet eredményes. 

9) A mintaterület már meglévő, illetve általam felmért kataszterei-

nek kiértékelése, továbbá a tervdokumentumok vizsgálatának eredmé-



nyei alapján javaslatot tettem a Központi-Cserhát földtudományi 

értékeinek védelmére és hasznosítására. Többek között rámutattam 

arra, hogy ennek elengedhetetlen feltétele az értékek teljes körű, szak-

értői felmérése; és a földtudományi értékek olyan elektronikus nyil-

vántartásának kialakítása, amelynek adattartalma a szakmai szem-

pontoknak megfelelően kérdezhető le; de fontos a földtudományi érté-

kek megismertetése a helyi lakossággal, az „értékesség” tudatosítása; 

továbbá a jogszabályi védelem lehetőségeinek kidolgozása stb. 

III. A kutatási eredmények, következtetések rövid összefoglalá-

sa 

- az egyedi tájértékekkel és a földtudományi (földtani és felszínalakta-

ni) értékekkel kapcsolatos módszertani kérdések összefoglalása és 

elemzése; 

- javaslat új tipizálási rendszer bevezetésére a földtudományi értékek 

vonatkozásában;  

- adatlap és útmutató a földtudományi értékek felméréséhez; 

- adatlap és útmutató a hungarikumok, nemzeti értékek és az egyedi 

tájértékek párhuzamos felmérésére; 

- fejlesztési javaslatok a TIR egyedi tájérték moduljával kapcsolato-

san; 

- a Központi-Cserhát egyedi tájérték katasztereinek kiértékelése és 

elemzése; 

- a Központi-Cserhát településrendezési eszközeinek vizsgálata, javas-

lat az egyedi tájértékek településrendezési tervekbe történő integrálá-

sára. 

Dolgozatomban a kitűzött céloknak megfelelően elvégeztem a föld-

tudományi értékek tipizálási rendszerének értékelését, amelynek 

alapján javaslatot tettem egy új tipizálási rendszer bevezetésére. 

A Központi-Cserhát kistájon felméréseket végeztem és elvégeztem 

a már meglévő felmérési anyag felülvizsgálatát, kiegészítését is. A 

felmérési anyag kiértékelésének eredményei megmutatták, hogy a 

mintaterületen a kultúrtörténeti értékek túlsúlya figyelhető meg, to-

vábbá az egyedi tájértékeinek több mint fele veszélyeztetett. A leg-

gyakoribb veszélyeztető tényező az ápolás, karbantartás elmaradása 

volt.  

A dolgozat keretében megvizsgáltam a földtudományi értékekkel 

kapcsolatos módszertani kérdéseket. Összességében a földtudományi 

értékek, bár sokszor a települések belterületének közvetlen közelében 

helyezkednek el, nem vesznek részt a lakosság mindennapjaiban. Is-

meretlenségük, feltáratlanságuk rendszeres és szisztematikus felmérő 

munkát igényel és megfelelő felvételező adatlap összeállításával orvo-

solható. Az értékfelmérés folyamatát azonban megnehezíti, hogy nem 

áll rendelkezésre olyan egységes szempontrendszer, mely az értékek 

felvételezése során támpontot nyújtana. Sajnos egy ilyen rendszer ki-

dolgozása nehézségekbe ütközik, ami egyrészt a felmérendő objektu-

mok szerkezeti, felépítésbeli különbségeiből, másrészt kialakító fo-

lyamataik eltérő jellegéből adódnak. A dolgozat keretében egy, a föld-

tudományi értékek felvételezésére módszertani szempontból alkal-

mas felmérőlapot és útmutatót készítettem el, amely az imént ismer-

tetett nehézségek megoldására törekszik. 



Az egyedi tájérték kataszterek nyilvántartására a TIR egyedi tájér-

ték modulja szolgál. A TIR egyedi tájérték moduljának további fej-

lesztése is indokolt lehet. KISS G. ÉS SZIJÁRTÓ Á. szerzőtársakkal a 

TIR egyedi tájérték moduljának szakmai szempontú kiértékelésé-

ről szóló tanulmányunkban már javaslatot tettünk a rendszer fejleszté-

sére. A TIR fejlesztésére e munkát kiegészítve tettem javaslatot. 

Általánosságban elmondható, hogy napjainkban a településrende-

zési tervdokumentumok nem biztosítják kellő módon az egyedi tájér-

tékek védelmét. Egyetlen vizsgált tervdokumentumban sem jelent meg 

az egyedi tájérték kifejezés, sem az egyedi tájértékek listája. A HÉSZ 

értékvédelem, illetve táj- és természetvédelem című fejezetei foglal-

koztak a táji értékekkel. Legtöbbször a kultúrtörténeti értékek jelentek 

meg a tervekben, ezt követte a természeti és tájképi értékek megjele-

nése. Egyértelműen az épített értékek túlsúlya figyelhető meg, melyek 

szinte kivétel nélkül a települések belterületéhez kötődnek. A külterü-

leten található természeti és tájképi értékek jóval kisebb számban je-

lentek meg a tervekben. Néhány esetben a kultúrtörténeti értékekhez 

rövid leírás is kapcsolódott pl. Buják helyi építési szabályzatában.  

Összességében elmondható, hogy a tájértékekhez általános előírá-

sok kapcsolódnak, speciális, kifejezetten egy-egy értékre szabott elő-

írások ritkán jelennek meg. Továbbá a megnevezett értékek többsége 

védelem (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. 
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