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BEVEZETÉS: ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK AZ ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ 

A nemzeti értékek és az egyedi tájértékek felméréséhez használható adatlap 6 nagyobb 

egységből épül fel: 

I. Általános adatok, a felmérést végzők adatai, a felmérés időpontja, a település 

rövid bemutatása 

II. A felmérést végzők adatai, a felmérés időpontja 

III. A település rövid bemutatása 

IV. A nemzeti érték, egyedi tájérték adatai 

V. Egyéb adatok 

VI. Mellékletek 

A terepen végzett munkához azonban nem minden adatlaprész szükséges. A felvételezéshez 

elegendő a IV. A nemzeti érték, egyedi tájérték adatait tartalmazó, 3 oldal terjedelmű részt 

használni. Az adatlap I., II. és V. része a felmérést megelőzően töltendő ki, míg a 

mellékleteket tartalmazó VI. rész a felmérést követően csatolandó a kitöltött adatlaphoz. A 

felméréshez használható adatlapot az 5. melléklet tartalmazza. 

I. ÁLTALÁNOS ADATOK, A FELMÉRÉST VÉGZŐK ADATAI, A FELMÉRÉS IDŐPONTJA, A 

TELEPÜLÉS RÖVID BEMUTATÁSA 

Az adatlapnak ebben a részében a nemzetipark-igazgatóságot, a területileg illetékes 

természetvédelmi hatóságot és a megyét kell megjelölni. Tegyen X-et a megfelelő mezőbe! 

A nemzetipark-igazgatóság megjelöléséhez az 1. mellékletben elhelyezett térkép nyújt 

segítséget.  

Az illetékes természetvédelmi hatóság megjelölésénél ügyelni kell rá, hogy nem minden 

megyei kormányhivatalban van természetvédelmi főosztály. Természetesen a listában csak 

azok a kormányhivatalok szerepelnek, ahol van természetvédelmi főosztály. A megjelölést 

segíti az útmutató 2. melléklete. 
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1. ábra: Az adatlap általános adatok elnevezésű része 

II. A FELMÉRÉST VÉGZŐK ADATAI, A FELMÉRÉS IDŐPONTJA 

Az adatlapnak a második részében a javaslatot benyújtó személy, szervezet, vagy 

vállalkozásnak a nevét kell megadni, a felmérő nevét, levelezési címét, telefonszámát, e-mail 

címét és az adatfelvétel időpontját kell megjelölni. 

 
2. ábra: A felmérést végzők adatai, a felmérés időpontja 

III. A TELEPÜLÉS RÖVID BEMUTATÁSA 

Ebben a részben a településsel kapcsolatos tudnivalókat (pl. történelem, társadalom- és 

gazdaságföldrajzi adatok, természetföldrajzi adatok) kell ismertetni, különös tekintettel a 

település közigazgatási területén már régebben is megtalálható értéktípusokra. Lényeges, 

hogy a település leírása ne haladja meg az egy oldalas terjedelmet és a lényeges elemekre 

koncentráljon. A kitöltött minta adatlapot a 4. melléklet tartalmazza.  

 

IV. A NEMZETI ÉRTÉK, EGYEDI TÁJÉRTÉK ADATAI 

1. A tájérték elhelyezkedésével kapcsolatos adatok  

 Jelzet. Adja meg a nemzeti érték, egyedi tájérték jelzetét, melyet 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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 Pontos helyszín. A tájérték helyének pontosabb beazonosítását teszi lehetővé. Úgy kell 

megadni, hogy a tájérték helye egyértelműen azonosítható legyen. Belterületi tájérték 

esetében pl. a településrész elnevezését vagy az utcanevet kell megadni. Külterületen az 

adott földrajzi egység elnevezését (pl. Halom-dűlő) kell feltüntetni. 

 EOV-koordináták. Az EOV az Egységes Országos Vetület rövidítése, amely a hazai 

földmérési térképek vetületi rendszere. Használatát 1975-ben vezették be. Az X koordináta 

értéke 400 000 m-nél mindig kisebb, az Y koordináta 400 000 m-nél pedig mindig 

nagyobb, tehát: 

Y: 400 000 ↑ 

X: 400 000 ↓ 

 Helyrajzi szám. Ha az objektum több helyrajzi számot érint azokat egymás mellett 

szükséges megadni. A helyrajzi számok alapvetően két típusba sorolhatók: HRSZ és 

Erdőrészlet. A helyrajzi szám típusát az adatlapon minden esetben meg kell jelölni. 

 Adatfelvétel körülményei. Itt a felvételezést befolyásoló tényezőket kell megadni pl. az 

időjárási körülményeket, vagy a tájérték megközelíthetőségével kapcsolatos tényezőket. Itt 

az adatfelvétel időpontjában aktuálisan ható tényezőket kell ismertetni. 

2. A tájérték tipizálása 

 A tájérték tipizálásánál a táblázat fejlécében található megnevezéseket (Kultúrtörténeti 

érték, Természeti érték és Tájképi érték) kell először szemrevételezni. Ezek alapján kell 

eldönteni, hogy a tájérték melyik főtípusba sorolható. A táblázat ezen részében jelölje X-el 

a kiválasztott értéktípust. Ezt követően a táblázatban altípus és fajta szerinti besorolást kell 

elvégezni a 3. mellékletben található lista alapján. Ahogyan a táblázat első részében, itt is 

csak egyet-egyet kell kiválasztani az altípusok és a fajták közül, majd beírni a táblázat 

második részébe. Először az altípust, ezt követően a fajtát megnevezve. Amennyiben a 

tájérték nem sorolható be egy fajtába sem, akkor lehetőség van a rovatba a 3. mellékletben 

nem szereplő fajtát beírni. 

 
3. ábra: Példa a tájérték tipizálására és az értéktár megnevezésére 
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 Az értéktár megnevezése címet viselő rovat kitöltésénél azt kell mérlegelni, hogy az 

tulajdonságai révén milyen szintű értéktárba történő besorolásra érdemes. Például a 

települési szinten jelentős tájértékek besorolása a települési értéktárba célszerű.  

 

3. A tájérték jellemzői 

 A tájérték szöveges bemutatása, főbb jellemzői, története. Ennél a pontnál a tájérték 

külső megjelenését és a tájban betöltött szerepét szükséges ismertetni. 

 Az értéktárba történő felvétel indoka. Az értéktárba történő felvétel indokaként például 

megjelölhető a tájérték településen betöltött szerepe, értékessége, egyedisége, a tájegységet 

jellemző megjelenése. Itt minden olyan indok megemlíthető, amely a felmérést indokolta a 

tájelem vonatkozásában. 

 Kor. A tájérték vélt vagy valós korát kell megadni. Itt célszerű említést tenni a felújítási 

munkálatok időpontjáról is. Továbbá előfordulhat olyan eset is, amikor két kor megadására 

van szükség pl. a bányaudvarok esetében a felépítő kőzet korát és a feltárás időpontját is 

meg kell jeleníteni az adatlapon. 

 Állapot, állag. A tájérték állapota 3 fokozatú listából választható ki, eza jó, a megfelelő és 

a rossz állapot X-el történő megjelölését jelenti. Fontos, hogy tájértékenként csak egy elem 

megjelölésére van lehetőség. 

 Állapot, állag szöveges kifejtése. Ebben a rovatban értékelje szövegesen a tájérték 

állapotát, állagát. Itt lehetőség van az állapot, állag hosszabb szöveges kifejtésére. Lehet 

utalni például az állapotban a jövőben várhatóan bekövetkező változásokra. 

 Veszélyeztetettség mértéke. Négyfokozatú skálán X-el jelölje a tájérték 

veszélyeztetettségének mértékét a következő listaelemek közül: nem veszélyeztetett, kis 

mértékben veszélyeztetett, közepesen veszélyeztetett, erősen veszélyeztetett. Fontos, hogy 

egyszerre csak egy elem megjelölésére van lehetőség. 

 Veszélyeztető tényező. A veszélyeztető tényezők az adatlapon 8 tényezőcsoportra 

bonthatók: Mezőgazdálkodás, Erdőgazdálkodás, Vadgazdálkodás, Ipari tevékenység, 

Közlekedés, Turizmus és rekreáció, Egyéb tevékenység, Természetes folyamatok. Ezeken 

a tényezőcsoportokon belül kell egy tényezőt X-el megjelölni. Egyszerre több tényező is 

választható. 
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4. ábra: Az adatlapon megjelölhető veszélyeztető tényezők 

 Szükséges intézkedés. Ebben a rovatban a tájérték állapotának megőrzéséhez, vagy a 

veszélyeztető tényezők hatásának csökkentéséhez elengedhetetlen intézkedéseket kell 

megadni. Pl. ha a bányafalat sűrű növényzet takarja el, akkor szükséges intézkedésként a 

növényzettől való megtisztítás, a terület rendszeres karbantartása szerepelhet. 

 

4. Tulajdonviszonyok. védettség, státusz 

 Tulajdonos. Jelölje meg X-el a tájérték tulajdonosát! A tulajdonos jellege választólistából 

jelölhető meg. 4 lehetőségből kell választani: állami tulajdon, magántulajdon, egyéb 

tulajdonos, nincs adat. Az ingatlantulajdonos az ingatlan nyilvántartás szerint a 

tulajdonosra vonatkozó kategória. 

 Kezelő.  Adja meg a tájérték kezelőjét! Ez lehet a tájérték kezelője, fenntartója, használója. 

Magánszemély és szervezet is megjelölhető. 

 Önkormányzat állásfoglalása. Az önkormányzat tájértékkel kapcsolatos terveit, 

viszonyulását kell megjeleníteni. 

 Védettség szintje. Jelölje meg X-el a tájérték védettségének szintjét a következő 

lehetőségek közül: országos jelentőségű védett természeti terület, helyi jelentőségű védett 

természeti terület, Natura 2000 terület, országos jelentőségű műemlék, helyi védelem alatt 
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álló építészeti örökség, védetté nyilvánított régészeti lelőhely, nem védett, nincs 

információ. 

 Státusz. A tájérték státuszánál meg kell jelölni, hogy a tájérték a településfejlesztési 

eszközökben megjelenik-e. Ehhez természetesen a településfejlesztési eszközök, 

elsősorban a településrendezési terv áttekintése szükséges. A következő kategóriák közül 

kell egyet megjelölni: csak szakmai listán szerepel, a településrendezési terv alátámasztó 

munkarészében szerepel, a településrendezési terv jogszabállyal elfogadott részében 

szerepel, egyedi határozattal kihirdetett, nincs információ. A státusz megjelölése a tájérték 

védelme szempontjából kulcsfontosságú. Amennyiben ugyanis a tájérték a 

településrendezési terv jogszabállyal elfogadott részében szerepel, vagy határozattal 

hirdették ki, annak jogszabályi kötelező ereje van, a tájérték védelméről gondoskodni kell. 

A szakmai listát akkor kell megjelölni, ha a tájérték felmérése már korábban megtörtént.  

 Megjegyzés. A tájértékkel kapcsolatban bármely releváns adat megjeleníthető. 

 
 

5. ábra: Tulajdonviszonyok, védettség és státusz 

V. EGYÉB ADATOK 

Az adatforrások rovatban lehet hivatkozni a helyi adatközlőkre, majd a tájértékkel 

kapcsolatban információkat hordozó szakirodalmak, honlapok és egyéb források jelölhetők 

meg. Végül a nemzeti érték hivatalos weboldalának címe írható be.  

 Adatforrások. Itt megjelölhetők a felhasznált szakirodalmi források, az 

adatközlő/adatközlők nevei. 

 A tájértékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, 

honlapok, multimédiás források). Itt részletesen meg kell adni a tájérték felméréséhez 

használt szakirodalmat, internetes forrásokat. 

 A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe.  Amennyiben van ilyen e-mail cím, itt 

kell megadni. 

 
6. ábra: A tájértékkel kapcsolatos egyéb adatok 
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VI. MELLÉKLETEK 

Az adatlaphoz mellékletként kell csatolni a felvételezés során készített 

fényképfelvételeket. Ezekből legalább 2 db-ot kell mellékelni. Fontos, hogy a fényképek 

közül egy távolról, a tájértéket a környezetével együtt ábrázolja, egy pedig közelebbről 

készüljön, amin kivehetők a tájérték részletei. Ezen felül az adatlaphoz a tájértékről készült 

régebbi fényképfelvételeket is csatolni kell, amennyiben ezek rendelkezésre állnak.  

A fényképek mellett az adatlaphoz egyéb dokumentumok és támogató, ajánló levelek 

csatolhatók. A mellékletben kell még szerepeltetni a csatolt saját készítésű fényképek és 

filmek felhasználására vonatkozó hozzájáruló nyilatkozatot. 
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1. melléklet: A nemzeti parkok működési területe 

7. ábra: A nemzeti parkok működési területe Forrás: http://magyarnemzetiparkok.hu/a-np-igazgatosagok-mukodesi-terulete/ 

http://magyarnemzetiparkok.hu/a-np-igazgatosagok-mukodesi-terulete/
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2. melléklet: A megszűnt környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőségek kormányhivatalokba történő tagolódása 

 

1. táblázat: A megszűnt környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőségek kormányhivatalokba történő tagolódása Forrás: A fővárosi és 

megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 

 
Megszűnő környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség  

Jogutód 

fővárosi és megyei kormányhivatal 

1. Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Csongrád Megyei Kormányhivatal 

2. Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Baranya Megyei Kormányhivatal 

3. Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

4. Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 

5. Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei kormányhivatal 

6. Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Pest Megyei Kormányhivatal 

7. Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Fejér Megyei Kormányhivatal 

8. Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

9. Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Vas Megyei Kormányhivatal 

10. Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 
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3. melléklet: A tájértékek altípusainak és fajtáinak meghatározásához használható típuslista  

(Forrás: MSZ 20381:2009 alapján) 

1. Kultúrtörténeti 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, 

helyszín 

templom; imaház; kolostor; monostor; kápolna; remetelak; remetebarlang; kálvária; kálváriadomb; 

harangtorony; harangláb; feszület; képesfa; szentek szobra; szentháromság-szobor; pestis-oszlop; fülkés 

szikla; kaptárkő; 'jeleskő', 'szerkő';   

1.1.4.       Temetkezéssel kapcsolatos építmény, 

művészeti 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 

1.2.1.       Út, útvonal vagy annak részlete 
hadiút; postaút; kereskedelmi út; zarándokút; csordaút; hajcsárút; mélyút; vasút; erdei vasút; lóvasút; hajóvontató 

út; kötélpálya; sikló 

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

1.2.3.       Közlekedéssel, szállítással kapcsolatos 

építmény, épület, létesítmény 
vasútállomás; őrház; bakterház; vámház; kikötő; útkaparóház 

1.3.1.       Erdő- és vadgazdálkodással 

kapcsolatos egyedi tájérték 

erdészház; vadászház; erdei kunyhó; csúszda; rakodó; vadászles; erdő- és vadgazdálkodással kapcsolatos 

emlékhely 

1.3.2.       Agrártörténeti egyedi tájérték 

majorság; tanya; pince; pincesor; pincetelep; pincefalu; présház; borház; istálló; ól; pajta; terménytároló; magtár; 

csűr; verem; hídmérleg; öntözőmű; halastó; csőszkunyhó; kemence; aszaló; füstölő; művelési szerkezet; fás legelő; 

fokgazdálkodás létesítményei 

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; rakod; 

dúsít; őrlő; törő 
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1.3.5.       Vízhasználattal, vízgazdálkodással 

kapcsolatos egyedi tájérték 

csatorna; zsilip; gát; tározótó; áteresz; szivattyútelep; víztorony; forrásfoglalás; kút; közterületi csap; tóka; falikút; 

vízköpő 

1.4.1.       Történelmi vagy kulturális eseménnyel, 

illetve jelentős személlyel kapcsolatos egyedi 

tájérték 

ütközet- ill. csatahely; táborhely; tanácskozóhely; honvédsír; katonasír; sírmező; emlékmű; emlékszobor; 

emlékoszlop; emléktábla; emlékház; emlékfa; emlékfasor; emlékfásítás; emlékliget; emlékkert; emlékpark; híres 

személlyel kapcsolatos emlékhely; történelmi emlékhely; népmondai emlékhely; ideiglenes jelleggel létesített, 

kulturális eseménnyel kapcsolatos építmény vagy terepalakulat; 'jeleskő' 

1.4.2.       Turizmushoz, természetjáráshoz 

kapcsolódó egyedi tájérték 

turistaház; kulcsosház; kiépített turistaút; pihenőhely; kilátótorony; természetjáráshoz kapcsolódó emlékhely; 

természetjáráshoz kapcsolódó jeles hely 

1.4.3.       Vendéglátáshoz kapcsolódó egyedi 

tájérték 
csárda; fogadó; panzió; szálloda 

2. Természeti tájértékek 

2.1.1.        Geológiai egyedi tájérték 

mélységi magmás kőzet feltárása; mélységi magmás kőzet előfordulása; vulkáni kőzet feltárása; vulkáni kőzet 

előfordulása; üledékes kőzet feltárása; üledékes kőzet előfordulása; metamorf kőzet feltárása; metamorf kőzet 

előfordulása; ásvány-előfordulás; ásvány lelőhely; ősmaradvány előfordulása; ősmaradvány lelőhelye; rétegtani 

jelentőségű feltárás; rétegtani jelentőségű képződmény; törés, vetődés feltárása; törés, vetődés előfordulása; 

gyűrődés feltárása; gyűrődés előfordulása 

2.1.2.        Geomorfológiai egyedi tájérték 

intrúziós (benyomulásos) domborzati forma; vulkáni eredetű domborzati forma; gyűrt domborzati forma; töréses–

vetődéses domborzati forma; tömegmozgások által létrehozott felszínforma; folyóvíz munkája által létrehozott 

felszínforma; szél munkája által létrehozott felszínforma; karsztforma; sajátos kőzetminőséghez 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 képződmény 

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

erdőszegélyek; cserjés szegélyek; erdő-gyep mozaikok; láperdők; ligeterdők; üde lomboserdők; sziklás erdők; 

bokorerdők; fenyőerdők; felhagyott gyümölcsösök; felhagyott szőlők 

2.2.3.        Állatok tartózkodására szolgáló hely fészek; fészektelep; táplálkozóhely 
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3. Tájképi tájértékek 

3.1.       Kilátópont egyedi vagy jellegzetes 

látványképpel 
kilátópont; látókő; kilátótorony 

3.2.       Vonalas jellegű kilátóhely egyedi vagy 

jellegzetes látványképpel 
panorámaút; panoráma sétaút 
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4. melléklet: Kitöltött minta adatlap 

EGYSÉGES FELMÉRŐLAP A NEMZETI ÉRTÉKEK ÉS AZ EGYEDI 

TÁJÉRTÉKEK FELMÉRÉSÉHEZ 

 

…BUJÁK… 

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 Tóth Szilvia 

LEVELEZÉSI CÍM 1095 Bp. Mester u. 26. 6./2. 

TELEFONSZÁM 70/2787403 

E-MAIL CÍM diszkordancia@gmail.com 

ADATFELVÉTEL IDŐPONTJA 2008.11.14. 
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III. A TELEPÜLÉS RÖVID BEMUTATÁSA  

Buják az Észak-Magyarországi régióban, Nógrád megyében a Pásztói kistérségben található zsákfalu. 

Magyarország tájföldrajzi beosztása szerint a község és környéke az Észak- Magyarországi-

középhegység nagytájcsoportjába, a Cserhát-vidék középtájba ezen belül pedig a Keleti-Cserhát 

kistájcsoportba és a Központi-Cserhát kistájba tartozik (MAROSI S.-SOMOGYI S. 1990). 

A falu neve egyes értelmezések szerint egy szláv szóból ered, amely magyarul bikát jelent. Egy másik 

meglátás szerint a Buják szó a „bújni” vagy a „bujaság” szavakkal hozható összefüggése, mivel a vár 

nem látható a faluból, megbújik az erdőben. Az etimológusok szerint azonban a község neve egy szláv 

személynévből eredeztethető (SZOMSZÉD A. 2000).  

Buják valószínűleg már a bronzkorban is lakott település volt. Ezt a nézetet támasztják alá a 

Tarisznyaparton és a Kerek-dombon talált régészeti leletek (SÁNDOR L. 1937).  

A XI. századtól a területet a francia származású Kökényes-Rénold nemzetség birtokaként tartották 

számon. Uradalmukat a Bujáki (akkori nevén Füzegy)-patak mentén építették ki. 

A tatárjárás időszakában Nógrád megye megerősítésére várakat építettek, de Buják várát először csak 

1313-ban említik a szövegek. A falu alapítása 1333-ra tehető.  

1386-ban a falu és a vár Mária királyné adományaként került a Garay család birtokába, majd 1393-tól 

1424-ig a Pásztói család birtoka volt. 1424-ben a falu és a vár ismét gazdát cserélt, ekkor Zsigmond 

király ajándékozta feleségének Borbálának. Majd több mint 10 évvel később a Báthoryak birtokába 

jutott, Báthory István hőstetteinek elismeréseként.  

A török korban a vár Nagy Szulejmán kezén volt, aki elrendelte megerősítését és védelmének 

megszervezését. 1593-ban a Prépostváry Bálint vezette csapatok foglalták vissza. A terület ismét a 

Báthoryak birtokába jutott, de a család férfi ágának kihalásával Eszterházy Miklós tulajdonává lett. Az 

Eszterházyak 1848-ig birtokolták, majd később bérbe adták a területet. A későbbi tulajdonosától a 

hatvani Deutsch Bernáttól Károlyi Gyula vette meg. 

A századfordulón Pappenheim Szigfrid gróf és felesége (Károlyi Erzsébet) volt Buják és környékének 

birtokosa. A községben a gróf nevét a Pappenheim-barlang és a Pappenheim-oltár őrzi.  

A két világháború között a falu a Pázmány Péter Katolikus Egyetem uradalma volt. A birtokot 1946-ban 

államosították. 

1961-ben alapították meg a Zöldmező termelő szövetkezetet, amit a rendszerváltás után számoltak fel 

(SZOMSZÉD A. 2000).  

A község történelmi múltját számos műemlék, emlékhely őrzi. 
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IV. A NEMZETI ÉRTÉK, EGYEDI TÁJÉRTÉK ADATAI 

 

Jelzet B-041 

KŐASZTAL/- 

Tájérték neve/Szinonima 

1. A tájérték elhelyezkedésével kapcsolatos adatok  

PONTOS HELYSZÍN A Bujákról észak felé kivezető aszfaltútról a Szilos-tanya felé 

haladva az út bal oldalán a Köböl kútnál kell bemenni az 

erdőbe. A kőasztal a Józsa-árokban található. A turistatérkép 

jelöli. 

EOV-KOORDINÁTÁK Y:286071 X:684932 

HELYRAJZI SZÁM 0164/15 

ADATFELVÉTEL 

KÖRÜLMÉNYEI 

Derült idő. 

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 

Erdő- és vadgazdálkodással 

kapcsolatos egyedi tájérték
  

Erdő- és vadgazdálkodással 

kapcsolatos emlékhely
  

 

ÉRTÉKTÁR MEGNEVEZÉSE  települési  tájegységi  megyei  külhoni 

magyarság 
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3. A tájérték jellemzői   

 A TÁJÉRTÉK SZÖVEGES 

BEMUTATÁSA, FŐBB 

JELLEMZŐI, TÖRTÉNETE 

2 nagy méretű, négyszögletes andezit kőlapból készült asztal, melyeket 10 db 

négyzet alakú andezit kőszék vesz körül. Az egyik asztallap kibillent. A 

felvételezés időpontjában a tájértéket avar borította. A kőasztalt az 1930-as 

években állították, Pappenheim Szigfrid gróf hajtóvadászatai alkalmával itt 

pihent meg kíséretével. 

A kőasztal meghatározó eleme az erdei tájnak. 

AZ ÉRTÉKTÁRBA 

TÖRTÉNŐ FELVÉTEL 

INDOKA 

A kőasztalban ötvöződik a kultúrtörténeti érték a területen nagy mennyiségben 

megtalálható kőzetanyaggal, az andezittel. Ugyanakkor a tájérték ma is 

használható az erdőt járó vadászok, turisták számára. Megőrzése mindenképpen 

indokolt. 

KOR 1930-as évek 

ÁLLAPOT, ÁLLAG jó megfelelő rossz 

ÁLLAPOT, ÁLLAG 

SZÖVEGES KIFEJTÉSE 

A kőasztal az 1930-as évektől kezdve eredeti állapotában maradt fent. Csupán az 

egyik asztallap billent ki a helyéről. A székekként funkcionáló négyszögletes 

andezit tömbök is a helyükön maradtak. 

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 terepkerékpározás 08 Természetes 
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tevékenység 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

Az objektum környezetének rendszeres karbantartása. 

4. Tulajdonviszonyok, védettség, státusz 

TULAJDONOS állami 

tulajdon 

magántulajdon egyéb tulajdonos nincs adat 

KEZELŐ HM Erdőgazdaság Budapest 

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 
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MEGJEGYZÉS Az objektumot érdemes lenne helyi védelem alá helyezni. 

V. EGYÉB ADATOK  

ADATFORRÁSOK helyi adatközlő: Patkós István 

A TÁJÉRTÉKKEL KAPCSOLATOS 

INFORMÁCIÓT MEGJELENÍTŐ FORRÁSOK 

LISTÁJA (BIBLIOGRÁFIA, HONLAPOK, 

MULTIMÉDIÁS FORRÁSOK) 

 
MAROSI S. – SOMOGYI S. (szerk.) 1990: Magyarország 

kistájainak katasztere I–II. – MTA Földrajztudományi Kutató 

Intézet, Budapest. 1023 p. 

 

SZOMSZÉD A. 2000: „Bujákról is kellő gondoskodás 

történjék” (1618. évi LIII. tc.) Buják Község 

Önkormányzata, Buják  
 

SÁNDOR L. 1937: Buják vár és város  

A NEMZETI ÉRTÉK HIVATALOS 

WEBOLDALÁNAK CÍME 

 

 

  



21 
 

5. melléklet: A felméréshez használható adatlap 

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  
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III. A TELEPÜLÉS RÖVID BEMUTATÁSA  
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IV. A NEMZETI ÉRTÉK, EGYEDI TÁJÉRTÉK ADATAI 

 

Jelzet  

………..……………/…………………….. 

Tájérték neve/Szinonima 

5. A tájérték elhelyezkedésével kapcsolatos adatok  

PONTOS HELYSZÍN  

EOV-KOORDINÁTÁK Y: X: 

HELYRAJZI SZÁM  

ADATFELVÉTEL 

KÖRÜLMÉNYEI 

 

6. 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 
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7. 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 

vadgazdálkodási létesítmény gyűjtés (ásvány, közvetlen emberi 
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legeltetés, kaszálás 

elmaradása miatt 

kedvezőtlen tájképi hatása vadvirág stb.) 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



8. 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 

Országos jelentőségű 

műemlék 

Védetté nyilvánított 

régészeti lelőhely 

Nincs 

információ 
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természeti 

terület 

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 

 

 

 


