
II. számú melléklet: 

 

EGYSÉGES FELMÉRŐLAP A NEMZETI ÉRTÉKEK ÉS AZ EGYEDI 

TÁJÉRTÉKEK FELMÉRÉSÉHEZ 

 

…………………….. 

Település neve 

 

I. ÁLTALÁNOS ADATOK 

NEMZETIPARK-

IGAZGATÓSÁG   

Aggteleki NPI Fertő-Hanság NPI 

Balaton-felvidéki NPI Hortobágyi NPI 

Bükki NPI Kiskunsági NPI 

Duna-Dráva NPI Körös-Maros NPI 

Duna-Ipoly NPI Őrségi NPI

ILLETÉKES 

TERMÉSZETVÉDELMI 

HATÓSÁG 

Baranya Megyei Kormányhivatal Hajdú-Bihar Megyei 

Kormányhivatal 

Békés Megyei Kormányhivatal Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

K.h. 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei K.h. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

K.h. 

Fejér Megyei Kormányhivatal Pest Megyei Kormányhivatal 

Győr-Moson-Sopron Megyei K.h. Vas Megyei Kormányhivatal 

MEGYE Bács-Kiskun megye Komárom-Esztergom megye 

Baranya megye Nógrád megye 

Békés megye Pest megye 

Borsod-Abaúj Zemplén megye Somogy megye 

Csongrád megye Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 

Fejér megye Tolna megye 

Győr-Moson-Sopron megye Vas megye 

Hajdú-Bihar megye Veszprém megye 

Heves megye Zala megye 

Jász-Nagykun-Szolnok megye  

 

II. A FELMÉRÉST VÉGZŐK ADATAI, A FELMÉRÉS IDŐPONTJA 
 

A JAVASLATOT BENYÚJTÓ 

(SZEMÉLY/INTÉZMÉNY/SZERVEZET/

VÁLLALKOZÁS) NEVE 

 

FELMÉRŐ NEVE  

LEVELEZÉSI CÍM  

TELEFONSZÁM  

E-MAIL CÍM  



ADATFELVÉTEL IDŐPONTJA  

 

III. A TELEPÜLÉS RÖVID BEMUTATÁSA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. A NEMZETI ÉRTÉK, EGYEDI TÁJÉRTÉK ADATAI 

 

Jelzet  

………..……………/…………………….. 

Tájérték neve/Szinonima 

1. A tájérték elhelyezkedésével kapcsolatos adatok  

PONTOS HELYSZÍN  

EOV-KOORDINÁTÁK Y: X: 

HELYRAJZI SZÁM  

ADATFELVÉTEL 

KÖRÜLMÉNYEI 

 

2. A tájérték tipizálása 

Kultúrtörténeti érték Természeti érték Tájképi érték 

 épített környezet  természeti környezet tájképi érték 

 agrár- és élelmiszergazdaság    

 ipari és műszaki megoldások   

 egészség és életmód   

 kulturális örökség   

 turizmus   

 sport   

A tájérték altípusa és fajtája A tájérték altípusa és fajtája A tájérték altípusa és fajtája 

   

   

 

ÉRTÉKTÁR MEGNEVEZÉSE  települési  tájegységi  megyei  külhoni 

magyarság 

 

  



 

3. A tájérték jellemzői   

 A TÁJÉRTÉK SZÖVEGES 

BEMUTATÁSA, FŐBB 

JELLEMZŐI, TÖRTÉNETE 

 

 

 

 

 

 

 

 

AZ ÉRTÉKTÁRBA 

TÖRTÉNŐ FELVÉTEL 

INDOKA 

 

 

 

KOR  

ÁLLAPOT, ÁLLAG jó megfelelő rossz 

ÁLLAPOT, ÁLLAG 

SZÖVEGES KIFEJTÉSE 

 

VESZÉLYEZTETETTSÉG 

MÉRTÉKE 

 nem 

veszélyeztetett 

kis 

mértékben 

közepes 

mértékben 

erősen 

VESZÉLYEZTETŐ TÉNYEZŐ 

01 Mezőgazdálkodás 03 Vadgazdálkodás útépítés, -felújítás illegális ásatás, 

leletkeresés 

agrokemikáliák 

használatából adódó 

környezetterhelés, -

szennyezés 

egyéb vadgazdálkodással 

kapcsolatos tevékenység 

06 Turizmus, 

rekreáció 

illegális 

favágás, 

fakitermelés 

állattartással 

kapcsolatos 

környezetterhelés, -

szennyezés 

túltartott vadállomány egyéb turizmussal 

kapcsolatos 

tevékenység 

illegális 

hulladékelhelyezés 

egyéb 

mezőgazdálkodással 

kapcsolatos 

tevékenység 

vadgazdálkodási létesítmény gyalogösvény-erózió karbantartás, 

ápolás elmaradása 



gyep cserjésedése, 

beerdősülése a 

legeltetés, kaszálás 

elmaradása miatt 

vadgazdálkodási létesítmény 

kedvezőtlen tájképi hatása 

gyűjtés (ásvány, 

vadvirág stb.) 

közvetlen 

emberi zavarás 

gyepfeltörés 04 Ipari tevékenység taposás tereprendezés 

mezőgazdasági 

létesítmény 

kedvezőtlen tájképi 

hatása 

bányászat, anyagkitermelés terepautózás tűzrakás 

02 Erdőgazdálkodás egyéb iparral kapcsolatos 

tevékenység 

terepkerékpározás 08 Természetes 

folyamatok 

egyéb 

erdőgazdálkodással 

kapcsolatos 

tevékenység 

ipari eredetű 

környezetterhelés, -szennyezés 

terepmotorozás egyéb 

természetes 

folyamat 

erdészeti kiközelítés, 

faszállítás 

ipari létesítmény kedvezőtlen 

tájképi hatása 

07 Egyéb tevékenység folyóvízi erózió 

erdőgazdasági 

létesítmény 

kedvezőtlen tájképi 

hatása 

05 Közlekedés egyéb célzott gyűjtő 

tevékenység 

invazív faj 

terjedése 

erdőtelepítés egyéb közlekedéssel 

kapcsolatos tevékenység 

egyéb, máshová nem 

sorolható emberi 

tevékenység 

szélerózió 

véghasználat, 

tarvágás 

közlekedési eredetű 

környezetterhelés, -szennyezés 

építési, bontási 

tevékenység, beépítés 

természetes 

talajerózió 

SZÜKSÉGES 

INTÉZKEDÉS



4. Tulajdonviszonyok, védettség, státusz 

TULAJDONOS állami 

tulajdon 

magántulajdon egyéb tulajdonos nincs 

adat 

KEZELŐ  

ÖNKORMÁNYZAT 

ÁLLÁSFOGLALÁSA 

 

VÉDETTSÉG SZINTJE Országos 

jelentőségű 

védett 

természeti 

terület 

Natura2000 terület Helyi védelem alatt 

álló építészeti örökség 

Nem 

védett 



Helyi 

jelentőségű 

védett 

természeti 

terület 

Országos jelentőségű 

műemlék 

Védetté nyilvánított 

régészeti lelőhely 

Nincs 

információ 

STÁTUSZ Csak 

szakmai 

listán 

szerepel 

Településrendezési 

terv alátámasztó 

munkarészében 

szerepel 

Településrendezési 

terv jogszabállyal 

elfogadott részében 

szerepel 

Egyedi 

határozattal 

kihirdetett 

Nincs 

információ 

 

MEGJEGYZÉS  

  



 

V. EGYÉB ADATOK  

ADATFORRÁSOK  

A TÁJÉRTÉKKEL KAPCSOLATOS 

INFORMÁCIÓT MEGJELENÍTŐ FORRÁSOK 

LISTÁJA (BIBLIOGRÁFIA, HONLAPOK, 

MULTIMÉDIÁS FORRÁSOK) 

 

A NEMZETI ÉRTÉK HIVATALOS 

WEBOLDALÁNAK CÍME 

 

 

  



VI. MELLÉKLETEK 

1.    Fényképfelvételek (legalább 2 db) 

2.    A Htv. 1. § (1) bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok, 

támogató és ajánló levelek 

3.    A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó 

hozzájáruló nyilatkozat 

 


