
 

A TÁJTÉRKÉPEZÉS JELENTŐSÉGE-SOKRÉTŰSÉGE 
az analóg országleírástól és rézkarcos térképektől 

a parametrikus alapú tájkarakter vizsgálaton alapuló tájtervezésig 
és a legendatérképig 

 
A tájtérképezés témaköre igen szerteágazó, nem könnyű az áttekintett hatalmas anyagot leszűkíteni, 
beszorítani 20 percbe. Bármelyik szakterületi-kutatási irányból közelítünk a témakörhöz, adja magát 
az elkalandozás a kapcsolódó diszciplinák felé: kartográfia, geográfia, néprajz, népi építészet, 
ökológia, természetföldrajz, turizmusföldrajz, történelem és geoinformatika határterületén, ezek 
átfedésében  mozog. 
 
KARTOGRÁFIAI TEVÉKENYSÉGEM SPEKTRUMA 
 
A kartográfia nem terepi fölmérő térképészet, hanem szintetizáló, generalizáló, több 
tudományterület kutatásait összegző földolgozó, a térbeliséget grafikailag az adott kor szellemének 
megfelelően vizualizáló alkotó munka, amelyet jómagam is művelek. 
 
A digitális tematikus kartográfia, a tanult építésügyi alapképzettségemen túl belső indíttatástól 
vezérelve fölvett, megtanult tudományterület igen sokrétű műfaj, beleférnek ezek: város és 
tájtérképek, tematikus tartalommal, turisztika, közigazgatás, közlekedés, műemléki értékek 
megjelenítése, történelmi jelenségek, néprajzi, földrajzi névanyagos földolgozáson át akár a 
borturisztikáig városüzemeltetési, fejlesztési szaktérképektől, tematikáig stb.  
 
Végső felhasználását-megjelenését tekintve: önálló nyomtatott kiadvány, zsebtérképek, atlaszok, 
könyvillusztráció, irodai falitérképek és utcai posztertérképek szerkesztése, látványgrafikus 
panorámatérképek, könyvillusztrációk, szakdolgoztok mellékletei, webes alkalmazásokhoz 
használható stb. 
 
 

A TÁJTÉRKÉPEZÉS JELENTŐSÉGE, FUNKCIÓI METODIKAI MEGKÖZELÍTÉSEI 
 

Kartográfiai- térképszerkesztői megközelítés 
FOGALMAK – szinonímák, átfedések, megközelítések, szemléletek 
 
A tematikus térképek 
A tematikus térképek elemei a földfelszínre vonatkoztatható, térbeli elterjedést mutató természeti és 
társadalmi jelenségek belső tulajdonságait, szerkezetét és funkcióit mutatják be. Egyrészt 
rendelkeznek egy a térkép alapját adó általános földrajzi térképpel és az ezen a felületen ábrázolni 
kívánt szintetikus tematikus tartalommal.  
 

TÉRKÉPFAJTÁK tartalom szerint 
 
A demográfiai térképek a népesség jellemzőit különböző szempontok szerint mutatják. Ezek a 
következők lehetnek pl. népsűrűség, nemzetiségi összetétel, kisebbségek, növekedés, csökkenés, a 
korcsoportok aránya, számuk változása, bevándorlás vagy elvándorlás, születések vagy halálozások.  
 
A gazdasági térképek földhasználattal kifejezett mezőgazdasági tevékenységeket, továbbá az 
gyáripar és a szolgáltatások tevékenységeit és jellemzőit ábrázolják 
 
Az etnográfiai (néprajzi) térképek a nyelvcsoportok elterjedését ábrázolják. Itt az egyes 
csoportokhoz különféle színeket rendelnek.  
 
A környezeti térképek a környezet állapotát, az azt veszélyeztető tényezőket és ezek hatásait 
ábrázolják. 



 
A történelmi térképek valamely múltbéli politikai, gazdasági vagy kulturális eseményt, történést 
jelenítenek meg. Ezeknél a térképeknél a legnagyobb nehézséget a teljes képet adó, ábrázolható 
adatok összegyűjtése jelenti. Például egy középkori helyzet térképezésekor szükség van a korabeli 
népsűrűségadatokra, és ismerni kell az erdőterületek akkori kiterjedését és a korabeli úthálózatot. A 
történelmi térképek másik feladata az időbeli változások megjelenítése. 
 
Vallási térképek: itt ugyanazok az elvek érvényesek, mint a néprajzi térképek esetében, vagyis mely 
színek mely vallásokat jelzik, és hogyan lehet a kisebbségeket láttatni: pontmódszerrel, és a 
főszínektől eltérő színekkel tüntetik föl a különböző felekezetek szóródását.  
 
A mezőgazdasági térképek a mezőgazdasági termelés ágazatait, mennyiségeit, természeti és 
társadalmi feltételeit és a gazdálkodási rendszereket mutatják be. A legfőbb térképfajták: 
földhasznosítási térképek, egyes termények terméshozamait ábrázoló térképek stb. 
 
Rendezési (tervezési) térképek feladata a jövőre vonatkozó településtervezési intézkedések 
ábrázolása. E körben a településtérképek a települések területeinek jelenlegi és jövőbeni 
földhasznosításáról adnak képet, inkább a tervezési térképekre hasonlítanak, városodási 
(urbanizációs) jelenségeket mutatnak be. 
 
A hidrográfiai térképek számos vízrajzi, vízgazdálkodási információt ábrázolnak. 
 

A térképészeti közlésformák ezek alapján lehetnek 
 
Az analitikus térképek az ábrázolandó jelenségnek csupán egy aspektusát mutatják be.  
 
A szintetizáló térképek együtt ábrázolnak több, egymással kapcsolatban lévő témakört, azokat 
összegezve lehetővé teszik további jelenségek vizsgálatát, átfogó képet adva az ábrázolt 
szakterületről. 
 

Térképtípusok, kartografáló eljárások, eszközök 
 
A térbeli viszonyok grafikai megjelenítése alapján: 

felületszínezéses térkép, különböző színekkel minőségi különbségeket fejez ki;  

kartogram térkép, relatív mennyiségi adatokat fejez ki színfokozatokkal;  

térkép értékarányos jelekkel, amelyek a mennyiségi adatokra utalnak  

izovonalas térkép, abszolút vagy relatív értékeket kontinuumnak tekintett felületen ábrázol 

diagram térkép, az adatokat felületre vagy pontra vonatkoztatott  kör- és oszlopdiagramokkal jeleníti 

meg.  

mozgásvonalas térkép, térbeli változást, elmozdulást mutató térkép, amely nem csak az irányt és az 

útvonalat, hanem mennyiségi összetevőket is kifejez (pl. áruszállítás) és  

pontszórásos térkép, diszkrét térképelemek térbeli szóródását, sűrűségét pont típusú jelekkel fejezi 

ki oly módon, hogy minden egyes jel ugyan akkora értéket képvisel.  

 
 
 
 
 
 
 



A tematikus és tájtérképek  nagyon szerteágazó köréből itt egy  válogatás: 
 

 történeti földrajzi állapotokat ábrázoló térképek 

 történeti kultúrföldrajzi tájtérképek 

 műemléki,  épített örökségi táj térképek 

 katonai-hadműveleti térképek 

 közigazgatási térképek: régió-megye -járás 

 térségfejlesztési- térszerkezeti térképek 

 nagyhatárú  tanyás településtérképek 

 választási körzet-térképek 

 regionális turisztikai térképek 

 ökoturisztikai tájegységek ábrázolása 

 borvidéki tájegységek ábrázolása 

 grafikus látványtérképek 

 mental map 

 design map iránti igény is megjelent 
 

Tájtérképezés –tájkutatás szinonimái tartalmi átfedésben 
 

 építészeti tájföldrajz 

 faluarculat 

 földrajzi tér 

 karakterterületek 

 kistáj genezis 

 kistáji tagolódás 

 kultúrföldrajzi térkép 

 legendatérkép 

 mentális térkép 

 morfológiai megközelítés 

 népi tájszemlélet 

 népi tájtudat  

 néprajzi tájegységek 

 ökológiai téregységek 

 regionális identitás-tudat 

 tájak- népcsoportok rendszerezése 

 tájatlasz 

 tájegységhez tartozás 

 tájegységi háztípusok 

 tájemlékezet 

 tájfejlődés 

 tájformálódás 

 tájföldrajzi felosztás 

 tájhazafiság 

 táji értékek 

 táji tipizálás                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 táji- történeti tagolódás 

 tájjelleg  

 tájkarakter 

 tájleltár 

 tájnévadás 

 tájstratégia 

 tájszerkezet 

 tájterv 

 tájtipizálás 

 tájtörténet 

 tájtudomány 

 településnéprajz 

 térszerkezet 

 történeti tájhasználat 

 történeti földrajzi régió 

 

 

 



A táj történészi  megközelítése 
a múltbéli ilyen jellegű munkákra visszatekintve 
 

Az első magyar tájleíró- térképező munka: 
 
Bél Mátyás 1684-1749 magyar-tót származású  evangelikus lelkész, történelem- és  földrajztudós, író, a 18. 
századi magyar tudomány kiemelkedő alakja, a korra jellemző polihisztor iskolának egyik legkiemelkedőbb 
képviselője. Németországi tanulmányai során döbbent rá, hogy a magyar királyságról milyen keveset tudnak 
külföldön. Magyarországról nem volt megfelelő térkép, kézikönyv. Leghíresebb, ma is forrásértékű munkája az 
öt kötetben megjelent Notitia Hungariae novae historico-geographica, vagyis  Magyarország új történeti-
földrajzi leírása.  
1735-től  Bécsben jelent meg, a mű tíz vármegye (Pozsony, Turóc, Zólyom, Liptó, Pest-Pilis-Solt, Nógrád, Bars, 
Nyitra, Hont, Moson) leírását tartalmazza Mikoviny Sámuel  térképeivel.   
Öt kötet meg is jelent a szerző haláláig  Magyarország (a Partiummal) csaknem teljes egészét leírta, azonban a 
török uralom alól éppen felszabadult, közigazgatásilag még nem teljesen megszervezett Arad, Békés 
vármegyéket és a Temes vidék bemutatását nem tudta elvégezni. Erdéllyel, mint nem Magyarország részével, 
értelemszerűen nem foglalkozott. 
Bél Mátyás a legtipikusabban  hungarus író volt: munkásságával az országot igyekezett szolgálni, részrehajlás 
nélkül. Az ország három, akkori legjelentősebb népcsoportjának (magyar, német és szlovák) nyelvét jól 
beszélte, mindhármat egyenlőnek tartotta, Saját identitását úgy fogalmazta meg latinul, hogy „lingua Slavus, 
natione Hungarus, eruditione Germanus”, ami azt jelenti, hogy tót (szlovák) anyanyelvű, magyar nemzetű és 
német műveltségű. Latin nyelvű munkássága egyaránt része és értékes öröksége a magyar, a szlovák és a 
magyarországi német nyelvű irodalomnak. 
 
Pozsonyi lelkészi és rektori feladatai ellátása okán alig hagyta el városát, tájleíró művei nem személyes 
bejáráson alapultak. A  Notitia készítésekor Bél rá volt utalva adatgyűjtőire, adatközlőire, akiknek logikus 
módon kérdőíveket állított össze előre, hogy az őt érdeklő információkat írják össze. A kérdőívekből több 
fennmaradt, amelyek egyrészt időben elrendezve mutatják az adatgyűjtés specializálódását, másrészt 
önmagukban megvizsgálva kiválóan reprezentálják a pozsonyi tudós rendkívül összetett elképzeléseit a magyar 
történelem és a korabeli Magyarország helyzetének feldolgozására, megragadására. Az ún. „csendes” átvétel, 
vagyis az adatgyűjtő személyének említése nélküli felhasználás jellemző Bélre, adatközlői szövegeit jelentősen 
átírta. Bél a falvak leírásakor fontosnak tartotta a viszonylag pontos helymeghatározást, a falu földesurának 
megjelölését, a falusiak gazdálkodását,  a lakosok különleges szokásainak , a sajátos falusi hagyományok 
feljegyzését. 
Művével a modern helytörténeti kutatás alapjait vetette meg Magyarországon. A városokról, különösen a 
szabad királyi városokról készített gondos leírások, történetük összeállítása, korabeli állapotuk bemutatása 
rendkívül előremutató vállalkozás volt. Az ország hegy- és vízrajzának topográfiai ismertetése már a földrajzi 
nevek megörökítése miatt is nagyon értékes részei művének. 
 
Bél 1729-re felvette a kapcsolatot,  Mikovinyi Sámuellel aki 1728-tól Pozsony város mérnöke volt, s 1735-től 
Selmecbányán működő bányatisztképzőben tanított. Őt kérte föl a Magyarország történeti földrajza c. könyv 
térképmellékleteinek elkészítésére, melyek végül a katonai felmérések előtti legpontosabb alkotások lettek.  
Mikovinyiről tudni kell: 1698-1750 között élt,  magyar matematikus, mérnök, földmérő, tanár, ő tekinthető a 
tudományos kartográfia magyarországi megteremtőjének, két nemzet, a magyar és a szlovák büszkesége. 
A mappáció során Mikovinyi több mint harminc vármegyének a térképét készítette el, de végül 9 megye 11 
térképe jelent meg a Notitia négy kötetében 1735 és 1742 között, rézmetszetű eljárással, a többit különféle 
levéltárak, könyvtárak őrzik, vagy elvesztek, megsemmisültek. Tudni kel, hogy az első osztrák katonai felmérés 
ezt követően, 1763-ban kezdődött.  
Megjegyzendő, hogy alig egy-két esetben egyezik a Bél által használt helynév ortográfiája (helyesírása) a 
Mikovinyi által használttal, hiányzott az összedolgozás, de a legfontosabb, hogy térképező munkái a 
tájrendezés alapjául szolgáltak. Domborzatábrázolása az ún. lendületcsíkos grafikai megoldás, térképein a 
pozsonyi hosszúsági kört. mint a magyar kezdőmeridiánt (délkör) használta. Munkássága az első magyar 
vízügyi mérnöknek is tekinthető, halála is ehhez kapcsolódik: a Vág folyó menti gátakon végzett munkák során 
súlyosan megfázott, s 52 évesen halt meg.  
 
Az 1730 körüli állapotokat rögzítő Notitia-ban Bél Mátyás az országot általánosságban, de az egyes megyéket, 
mint például Hevest Pestet vagy Tolnát bemutatva a falusi építészet jelentős különbségeiről szól. Már nem 
csak nagytáji jellegzetességek ismerhetők föl, mint az előző században, hanem egy részletesebb, egyes kistáji 
építészeti formák is megjelentek. A lakóépületek alapján megállapított „típusok” vagy „házterületek” alapján 
azt tapasztalhatjuk, hogy a lakóházak ennél kisebb területeken rendelkeznek azonos vonásokkal. 



 

Kultúrföldrajzi, társadalomföldrajzi megközelítés 
 
Kinek mit jelent a tájjelleg?  
E kérdésre szakmai kör béli konzultácón igen szerteágazó válaszok születtek, a válaszok  alapján a 
tájjelleget elsősorban az alábbi fő tényezők határozzák meg:  
 

 természeti tájelemek 

 antropogén tájelemek 

 tájszerkezet, területhasználat mintázata, aránya 

 a tájtörténet, hagyományos tájhasználat 

 építészeti jellemzők 

 táj érzékszervi hatásai 

 a tájjal kapcsolatos szokások, hiedelmek, történetek  
 
A történeti kultúrföldrajzi térképezés 
A társadalmi-, szociális-, etnokulturális- és gazdasági változások a felszínre, illetve a tájszerkezetre 
gyakorolt hatását kutató, a történeti földrajz keretébe illeszkedő diszciplína lehetőséget kínál arra, 
hogy megértesse szűkebb és tágabb környezetünk régiójának tájfejlődését, ahol a tradicionális 
társadalomszervezet és gazdálkodás karakteres tájszerkezeti és antropogén morfológiai együtteseket 
eredményezett. A történeti kultúrtáj mintázatának föltárásával a cél megismertetni az időbeli és 
térbeli folyamatok közötti kapcsolatokat, s az összefüggések elemzése segítséget nyújthat a 
tájvédelem megszervezésében, és az olykor tartósan depressziós térségek számára a kultúrtörténeti 
emlékek, hagyományok, védett értékek megőrzését, a hasznosítás lehetőségeit, természetvédelmi, 
ökomuzeális és ökoturisztikai célok tervezésében és megvalósításában. 
 
A kultúrföldrajz általában passzív térképzetekben vizsgálódik és a kultúrföldrajzi teret bizonyos 
társadalmi csoportok tevékenységi eredményének tekinti, melynek határait az aktivitási távolság 
jelöli ki, amelyet a közlekedési viszonyok befolyásolnak.  
 
A térképszerkesztők a népi tájnevek örzői, megmentői is egyben ! 
Rendeltetése: a múltban lezajlott folyamatok és a kialakult állapotok szemléltetése, értékelés. 
Útmutatás, kiindulási alap a jövőbeni fejlesztésekhez táji-térségi szinten- hasonlóképpen a TAK-ok 
hoz , de azok megállnak a települési, önkormányzati illetékességi területi szinten, a táj használat 
dolga ennél összetettebb. 
 
 

Itt mutatjuk be e témakörhöz kapcsolódva saját alkotásunkat: 
 

SZÖGEDI NAGYTÁJ - A SZÖGEDI NEMZET  TÖRTÉNETI  KULTÚRFÖLDRAJZI TÉRKÉPE  
 
Az 1700-as évek elejétől történetileg kialakult,  Szeged városhoz kötődő települések  kultúrföldrajzi 
tájtérképe. 
 
 
E szintetizáló történeti tájtérképünkön jelenítettük meg a Városhoz egykor kötődő helységeket a 
nagytájban, s ezen túl a magyar vonatkozású néprajzi, művelődéstörténeti, építési-műszaki, névrajzi, 
közigazgatástörténeti, hagyományörző alkotóelemeket. 
 
 
 
 
 
 
 



A szegedi kötődési jelleg tényezői: 
 

 földrajzi-tájegységi hovatartozás 

 betelepülés körülményei, elsődleges, másodlagos kirajzások stb. 

 egykori dohánykertész település, gányótelep szögedi néppel 

 vallási jelleg (katolikus lakosságú, népe járt-e az alsóvárosi búcsúba 

 nyelvjárási kötődés (ő-zés) 

 paprikatermesztő helység (történetileg) 

 borászati hagyománnyal rendelkező település 

 hagyományőrző népi kultúra, kézműves hagyományokat továbbvivő helységek 

 magyar vonatkozású kulturális-építészeti értékek, gyűjtemények, emlékhelyek,  

 építészetében elsősorban az egykor jellemző napsugárdíszes oromzatú épületek 
 
       mai kiegészítő szempontok: 

 magyar nemzetiségi jelleg napjainkban 

 testvértelepülési kapcsolatok magyar-szerb-román viszonylatban 

 közigazgatás-szervezési változások követése 

 neves szülöttek az egyes helységekben (s azok szegedi vonatkozásai) 
 
A feldolgozás alapját elsősorban Bálint Sándor: A szögedi nemzet c. munkája jelentette, de 
támaszkodtunk  és kiegészítettük más kutatások  hozadékaival is. 
Összesen 148 meglévő  és 16 megszünt helység + Szeged városa 
A kultúrtörténeti tájtérkép szerkesztése megkívánta, hogy a forrásműben tárgyalt helységeket 
átrendeztük tájegységenkénti területi rendbe, erre a tagolódásra tettünk javaslatot. így alakult ki a 
kistérségi rendezés elve- amelyek viszonylagos homogenitását kezelve, valamint szemléletessé, 
érthetőbbé teszi a mai olvasó számára a települések  térbeli elhelyezkedését. 
 
Az alapmű helységleírásaiból elsősorban azon információkat emeljük ki, amelyek földrajzi 
lokalizálással bírnak, vagyis a helység, dűlő- és határnevek leírását, amelyek térképi megjelenítésére 
tettünk kísérletet eddigi földolgozó munkánk során. 
A  térképi megjelenítés tematikáját, grafikus jelkulcsát  a melléklet szemlélteti. 
 
A nyomtatott térkép előkészület alatt álló második kiadásakor a hátoldalon elhelyezzük a 
helységnévjegyzéket abc-ben minden névalak jelzésével, valamint az egykori szegedi határ és 
környéke kistérségi térképét számos földrajzi névvel. 
 
Tervezzük e munka folytatásaképp  a Szegedi nagytáj mérnöki-műszaki-technikatörténeti múltjának 
tárgyi emlékeit is térképi megjelenítéssel földolgozni. Ez a tematika eltér a korábbi néprajzi jellegű 
megközelítésektől, a magyar mérnöki-műszaki múlt létrehozott értékekeinek fölmutatását célozza 
meg ezzel a tematikával: 
 

 technikai múzeumok-gyűjtemények a térségben 

 vizépítés-vízrendezés - jelöljük a folyószabályozások során létrejött átvágásokat  időadattal 

 viziszállítás, viziközlekedés- kikötők jelölése 

 postautak-postatörténet kapcsán jelöljük az egykor jelentősebb postakocsi állomásokat 

 útépítés kapcsán a tájtérképen nagyjából az 1910 évi állapotoknak megfelelő országutakat 
jelöljük 

 hídépítés története kapcsán a jelentősebb folyami hidaknál jelöljük az első építés évét 

 egykori révhelyeket, kompátkelőket is föltüntetjük 

 vasútépítés története kapcsán az egyes vasútvonal szakaszok mentén föltüntetjük az építés 
(vonalmegnyitás) évét, - a volt keskenyvágányúkakat is  

 a magyar kötődésű építészeti értékekkel rendelkező helységeket jelöljük 

 különös tekintetten az ún. napsugaras deszkaoromzatú népi jellegű épületek vonatkozásában 

 malmok térségben (szélmalmok, szárazmalom, vizimalmok) 

 ipari műemlékek (jelentősebbek) jelölése 



 
További kiemelendő példaértékű művek e körben: 
 
Bereznay András : ERDÉLY TÖRTÉNETÉNEK ATLASZA 
Megjelent 2011-ben 
A szerző  történész és kartográfus, a historikus térképrajzolás egyik nemzetközi szinten jegyzett 
mestere. 
Ennek a nagytájnak (országnak) régiónak mindeddig senki sem készített külön történelmi atlaszt.  
A történeti Erdély több ezer éves múltját vetíti térképekre. Sikerét a térképlapok egyedisége is 
biztosítja.  A jelenleg  Angliában élő  szerző a vitatott kérdések ábrázolásakor a leginkább 
valószínűsíthető tudományos eredményeket vagy feltevéseket vitte térképre. 
 
 
Dr. Kókai Sándor: A Bánság történeti földrajza (1718-1918) 
A Bánság helye és szerepe a Kárpát-medence földrajzi munkamegosztásában 
Nyíregyháza, 2010 
A Bánság történeti földrajza c. könyv kiadását a Nyíregyházi Főiskola 
Tudományos Bizottsága, a Nyíregyházi Főiskola Turizmus és 
Lektorálta: 
Prof. Dr. Tóth József, az MTA doktora, rector emeritus 
Prof. Dr. Frisnyák Sándor, az MTA doktora, professor emeritus 
 

Néprajzi táj-megközelítés 
 
A nemzeti romantika idején jelentkezett az igény a nemzeti sajátosságok keresésére, a táji 
különbözőségekkel összefüggő néprajzi csoportok kutatásába 
 
A földrajzi tájegység nem azonos a néprajzival, sok esetben eltér a közigazgatásitól is 
Elsősorban hagyományokat örökít meg –másképp: „a  táj a mi lelkünk tükre” 
a régi tájnevek elsősorban társadalmi egységeket jelölnek, amelyekben hasonlóak a lakosság 
életviszonyai- ide értve az építési módokat- formákat is. Ezek leggyakrabban  egy folyó-patak 
vízgyűjtő területével azonosak. 
 
 
2011-ben jelent meg  BORSOS Balázs: A magyar népi kultúra regionális struktúrája: a Magyar 
Néprajzi Atlasz számítógépes feldolgozása fényében. I−II. Budapest, MTA Néprajzi Intézet 
A magyar népi kultúra térbeli tagoltságát bemutató kilenc kötetes Magyar Néprajzi Atlasz adatait 
számítógépes klaszteranalízis segítségével feldolgozza és elemzi, voltaképpen egy szintézis 
szintézisét teremti meg. Az egyes kultúrelemek térbeli elterjedését, fajtáját, létezését vagy éppen 
hiányát ábrázolják. Borsos Balázs a számítógépes technika segítségével az egyes térképlapokat 
egymásra vetíti, és a több mint 600 néprajzi jelenséget „együttláttatja". Mindezt összeveti a 
közigazgatási, nyelvészeti, földrajzi és számos kulturális aspektus szerinti tagolódással. Ezzel a kultúra 
térbeli szerveződésének egzakt képét tudja felvázolni 
 
Műve a magyarságot jellemző rendkívül gazdag táji, műveltségbeli tagoltságról szerzett eddig 
ismereteinket igazolja.  Ki-ki utánanézhet benne, hogy létezik-e Palócföld, meddig tart Kalotaszeg, hol 
húzódik Göcsej határa, vagy hogy melyik kulturális kisrégióba tartozik szülőfaluja. 
 

 
 
 
 
 
 



Településföldrajzi megközelítés  
építéstörténeti- műszaki , területfejlesztési megközelítés 
 
A települések, településcsoportok, illetve az ezekből felépülő településrendszerek feltárásával, 
rendszerezésével, fejlődésének vizsgálatával foglalkozó összetett tudományágat 
településtudománynak (urbanisztikának) nevezzük. Elsősorban a települések kialakulásával, térbeli 
elhelyezkedésével, a települések között kialakuló térkapcsolatokkal, a települések fejlődésének és 
belső szerkezetének vizsgálatával foglalkozik. Kapcsolódó tudományágak: 
a településstatisztika, a településszociológia, a településdemográfia, a településtörténet, 
településökológia. 
az urbanisztikához soroljuk a mérnöki tudományok közül az építészettudományt, amely a települések 
külső építészeti arculatával, morfológiai és esztétikai jegyeinek vizsgálatával és az épített környezet 
értékeinek feltárásával foglalkozik. Viszonylag újszerű terület a amely a települések sajátos ökológiai 
helyzetét, környezetének állapotát, a jövőbeli fejlődés lehetséges útjait elemzi 
 
A tájlehatárolás számos határvonal szintéziséből vezethető le 
 
Az egyes településtípusok, valamint beépítési formák, építési anyagok, szerkezeti megoldások stb. 
területi elterjedését ábrázoló tájtérképek (területi kiterjedése) 
 
A falu területe hagyományosan két részből áll:  
belterület (belsőségek): lakóhelyek, gazdasági épületek, középületek, utcák,  
külterület (külsőségek): munkahelyek, szántó, rét, legelő, szőlő, erdő, stb.  
A morfológiai jellemzők a belterületre vonatkoznak, elsősorban a lakó- és gazdasági épületek, a 
telkek, és az utcák futását vizsgálják.  
 
a falusias települések típusai: 

 szabálytalan alaprajzúak 

 szabályos (sakktábla) alaprajzú falvak 

 halmazfalu  

 szalagtelkes falu 

 orsós utcájú falu 

 útifalu 

 sorfalu 

 széttördelt település 
 
Ide tartozik a rurális és tanyás térségek kutatása, elhatárolása , tájkörzetek szerint feldolgozása.  
 
A falu népi építészete: 
 Rendeltetés, fejlettségi színvonal és az építkezés kora szerint gazdag építészeti környezet. A lakóház 
mindenekelőtt jellemző és elsődleges a falu építészetében, de a gazdasági rendeltetésű építmények 
is ide tartoznak, gyakran igen archaikus építkezés túlélőiként. A pajták, csűrök, haranglábak és 
fatornyok azonban a népi ácsmunkák legfejlettebb színvonalát képviselik. A falusi iparűzés 
létesítményei pedig, a malmok, darálók, kovácsműhelyek, s a többi mind, az egykori technikai 
színvonalat képviselik és technikatörténeti emlékek, akár működnek, akár mutogatni való 
múzeumok. 
 
A változó adottságú területek tájegységi háztípusokat hoztak létre, eltérő formákat és szerkezeteket, 
de ennek ellenére többé-kevésbé hasonló és egységesülő formákat 
 
A települési érték a falu térképi szerkezetében értelmezhető. A falu településszerkezetét ezeréves 
fejlődés formálta, alakította, amely  még idézi az évszázados szokásrendet  ahogyan a természeti 
környezethez és az egykori élet- és munkafolyamatokhoz alkalmazkodott a település. Vizsgálatához 
elengedhetetlen a régi térképek tanulmányozása. 
 



A táji típusok elhatárolásakor  nemcsak a lakóházakra kell tekintettel lenni, jóllehet ez az épület 
valóban alapvető jelentőségű, és önmagába összesíti a jellegzetességek nagy részét. De az épületek 
falvakban, tanyákon vagy szórványtelepüléseken állnak  és ez a tény befolyással van rájuk. Az 
építmények „választéka” is meghatározza egy-egy terület építészeti képét, az, hogy például egyes 
tárolóépítmények léteznek vagy éppenséggel hiányoznak, sőt az, hogy ezek a településszerkezetben 
hol kaptak helyet, mind jellemzik az adott terület népi építészetét. Az épületek „kapcsolódása” is 
meghatározó tényező, nyilvánvaló, hogy egészen más, ha minden funkció, illetve az ezeket kiszolgáló 
építmények egyetlen tető alatt helyezkednek el, mintha mindezek önállóak, és a két véglet között 
számtalan variáció létezik. 
 
Ezek mellett ott vannak a lakóház-tipológizálásnál megszokott tényezők: az alaprajzi elrendezés, a 
felhasznált anyagok, a belőlük készített szerkezetek, de mindez természetesen nemcsak a háznál, 
hanem a telek, a település egyéb építményeinél is. 
 
A tanya fogalma 
Az első tudományos igényű megfogalmazás Győrffy Istvántól származik: „Tanya vagy régebbi nevén 
szállás alatt a magyar Alföld szórt, magányos telepeit értjük, melyek ma a mezőgazdasági munkák, s 
általában a gazdálkodás központjai, régebben pedig a lábas jószág telelőhelyei voltak. A tanya 
azonban nem önálló településforma, hanem a hozzá tartozó földbirtokkal együtt valamely város, vagy 
nagyközség függvénye 
Kezdettől fogva fontos volt tehát, hogy lakott (állandóan lakott) legyen a határban álló ház, mert 
ennek hiányában szimplán csak gazdaság épületről beszélhetünk, márpedig ilyen sokfelé van a 
világon. Az utóbbi évtizedekben lezajlott változások miatt azonban ez az álláspont ma már biztosan 
nem tartható, hiszen egyre többször tapasztalhatjuk, hogy a tanya szimplán lakóhely, vagyis az ott 
élők már nem folytatnak érdemi mezőgazdasági tevékenységet. 
A tanya fogalmát igazából ma sem egyszerű megadni. Azt mindenképpen fontos tisztáznunk, hogy a 
magyar szórványok semmiképpen nem alkotnak homogén egységet, azokat többféle szempont 
szerint is elkülöníthetjük 
 
A tanyarendszer kialakuláshoz és fejlődéséhez vezető folyamatot az alábbiak szerint lehet felvázolni. 

 
Első fázis: A török hódoltság alatt a népesség koncentrálódott, így az alföldi településsűrűség 
jelentősen csökkent, a települések átlagos mérte pedig nőtt. Egy településhez hatalmas külterület 
tartozott. A felszabadulást követő időszakban az extenzív állattartás, a kereslet csökkenése miatt, 
egyre inkább visszaszorult, és a növénytermesztés került előtérbe (gabona-konjunktúra), a 
betelepítéseknek köszönhetően az Alföld népessége rohamosan növekedett, így a külterjes 
gazdálkodás lehetőségei csökkentek (az ivóvízproblémák miatt a szőlőskertek is rohamosan 
szaporodtak, akárcsak a gyümölcsösök – mindez  tovább erősítette a tanyaképződést .  
A belterülettől egyre távolabb eső határrészeket is művelés alá vonták, s ezért átmeneti szállásokat 
kezdtek építeni, ahol munkaidőben el tudtak tölteni néhány éjszakát. Kezdetben csak karámokat 
építettek az állatoknak, kutat ástak, és legfeljebb csak néhány béres élt kint. Később már kezes 
állatok is kerületek a tanyára, és így szorosabb felügyeletre volt szükség.80  A 18. század második 
felére már nem csak a török hódoltság során fennmaradt városok, hanem az újratelepült (vagy 
újonnan alapított) települések határában is egyre több tanya jelent meg, s ezt tükrözik a korabeli 
katonai térképek is. 
 
A fejlődés második fázisát a folyószabályozási munkák jelentették, hiszen ekkor hatalmas, kb. 2,5 
millió hektárnyi terület vált művelhetővé, ezért még távolabbi területeket vontak művelés alá és sok 
legelőt törtek fel. A tanyás művelési rend általánosan elterjedt az Alföldön, és mindez szükségessé 
tette az állandó tanyák kiépítését (ezek már ún. farm-tanyák voltak). Ez a felszereltségben is 
meglátszott: állandó tartózkodásra alkalmas épületek, a városi háztartással egyenértékű bútorok és 
eszközök voltak a tanyán Szeged esetében már a 19. század elején is gyengébb volt ez a kapcsolat, sőt 
maga a város is telepített szórványokat a földbérlet-akciók révén. Zárt közösségeket is telepítettek 
Szeged környékén (ilyen volt Röszke és Kistelek), ahol a földeket a város saját tulajdonban tartotta, 
és bérletként parcellázta. 
 



A harmadik fázis kezdete a 19. század második feléhez köthető, amikor a mezőgazdasági termelés 
fejődésének kulcsa már nem a művelt terület kiterjesztése volt, hiszen a korábbi műveletlen 
területeket ekkorra feltörték, a közös használatú földhasználat megszűnt  a közös használatú 
legelőket pedig nagyobb részét az árutermelésre átálló majorságok kisajátították  A 19–20. század 
fordulóján már mintegy 1 millió ember élt tanyán az Alföldön (a mai Magyarország területére 
számolva a népesség 16–17%-a, ami az 1930-as évekre még növekedett is, és elérte a 18%-ot – 
Becsei J., 2001). Az alföldi tanyás térségek kiterjedtségét mutatja, hogy az 1910. évi népszámlálás 
adatai szerint az Alföld lakosságának 32%-a (725 ezer fő), ezen belül Békés megyéjének 34%- a élt 
tanyákon. 
Ez újfajta kétlakiságot eredményezett (faluközpont-tanya), és így ezek az új központok gyorsan 
növekedtek, lásd Mórahalom várossá válását. Ennek hátterében az állt, hogy az 1986-ig fennálló 
korlátozások miatt a megtakarított pénzükből falusi házat építettek a tanyasiak (persze a tilalom 
ellenére sok tanyát aláfalaztak, bővítettek). Mindezt erősítette az iskolakörzetesítés, valamint a 
kisvasútak többségének megszűntetése is. Ráadásul 1986-ig csaknem teljes építési tilalom volt 
érvényben a tanyasi világban és utána nyilvánították egy részüket „egyéb belterületté” 
 
Átalakultak a tanya funkciói is: egyre inkább csak termelőhelyé, majd újabban pihenőhelyé vált 
(hobbitanya, hétvégi ház; bár történelmi hátterét tekintve ezek már semmiképpen nem tanyák), míg 
a lakófunkció némileg visszaszorult. Egyre több vállalkozó telepítette ki tevékenységét külterületekre 
(mivel azonban itt jelen van a rurális földhasználat, ezért ezek tanyának tekinthetőek), másrészt az 
ott élők egyre inkább a közeli faluban vagy városban vállaltak munkát. Ezen kívül a dezurbanizácós 
folyamat részeként esetenként fiatal, tehetős rétegek költöztek ki tanyákra, nem egy esetben 
meglehetősen tájidegen építészei stílusban építve új lakhelyüket. 

 
 

A jövő persze igencsak kérdéses, de mint a téma legismertebb hazai szakértőjét, idézzük talán Csatári 
Bálint lehetséges jövőképet ( 2005): 
– az optimista verzió szerint a tanyai társadalom megújul, a tanyás kultúrtáj funkiói megmaradnak 

(tájfenntartás), sőt újakkal gazdagodik (második otthon, turizmus, természetvédelem). A 
tanyavilág infrastrukturális ellátottsága javul, és az ott élők minden tekintetben felzárkóznak a 
belterületen élőkhöz. 

– a pesszimista verzió szerint a tanyák jelentős része rövid időn belül elpusztul, a kultúrtáj 
degradálódik, az új funkciók elszigetelten jelennek csak meg. A társadalmi konfliktusok erőteljesen 
megjelennek, és ezzel párhuzamosan a tanyavilág közbiztonsága tovább romlik. 
 
Furu Árpád : Egységes vonások és kistáji tagolódás a Székelyföld népi építészetében -2016 
 
A székelyföldi 16–19. századi lakóházház alaprajzi kialakítása eltér a Kárpát-medence egyéb területein 
elterjedt típusokétól, melyek szinte mindenhol két- vagy háromosztatú, javarészt egysoros 
felépítésűek.  A két legfontosabb sajátos vonás a hosszanti tengely irányában is osztott, oldalkamrás 
elrendezés és az udvar felé csupán szellősen áttört, deszkaelemekkel részlegesen lezárt, vagy teljesen 
nyitott eresz.  1997-ben a táji tagolódásra vonatkozó hipotéziseket tovább árnyalva megállapította, 
hogy „a földrajzilag erősen tagolt, etnikailag sokszínű Erdély magyar falvainak építészete a 20. 
századra több kistáji formára oszlott. Ennek előzménye a 18. században az a két, illetve három 
építészeti  övezet, melyek nem kizárt, hogy már akkor is kisebb egységekre oszlottak, vagy legalábbis 
magukban hordozták ezek csíráit. Balassa M. Iván idézett munkájában helyesen megállapította, hogy 
a kelet erdélyi vagy ereszes ház csak a Székelyföld keleti sávjában jelentett alaptípust. Az egyes 
népi építészeti tájegységek meghatározásánál, hasonlóan Harkai Imre és Borsos Balázs 
klaszteranalízisen alapuló elemzéséhez elengedhetetlenül fontosnak tartom, hogy az alaprajz és a 
tüzelők mellett más építészeti jellemzőket is figyelembe vegyünk. Ezek közé soroljuk a lakóházak és 
egyéb épületek szerkezeti jellemzőit, a használt építőanyagokat és technológiákat, az épület formai 
jellemzőit, arányrendszerét, díszítéseit, a tipikus melléképületek sajátosságait, a kapuk formai, 
szerkezeti és díszítésbeli jegyeit. Nem utolsó sorban figyelnünk kell a településszerkezeti és főleg az 
udvar elrendezésbeli sajátosságaira is.  
 



Ezen jellemzők térben és időben egyaránt változtak, ezért módszertani megfontolásokból 
változóknak is nevezhetjük őket. Bizonyos tájegységeken feltűnnek 
sajátos, csak arra a vidékre jellemző megoldások. A tájegységi fejlődést jól modellezi az egyes 
változók időben való alakulása. Ezek kapcsolatrendszerének és változásának területenkénti és 
korszakok szerinti összehasonlítása, valamint az építészeti változás mögött álló történeti, társadalmi 
tényezők vizsgálata pontosabb képet nyújt az egyes tájegységek kialakulásáról és fejlődéséről.  
A kistáji tagolódás fő kiváltó oka itt is az egyes területek egymástól részben eltérő irányú és eltérő 
gyorsaságú, illetve más-más periódusban kibontakozó fejlődése, mely különbségek mögött leginkább 
társadalmi, gazdasági vagy földrajzi tényezők álltak. Markáns kulturális választóvonalként 
tekinthetünk a Hargita vonulatára, melytől nyugatra a fejlődés gyorsabb, a polgárosodó törekvések 
erősebbek. A Székelyföld keleti sávjában a mostohább éghajlati tényezők és a határőrszolgálat 
béklyói egyaránt késleltették az építészeti megújulást. 
 
Népi építészetünk múltja, helyzetelemzés és várható jövője 
E témakörben kiemelendő Istvánfi Gyula műegyetemi professzor, aki múltelemző és egyben 

programhirdető vitairatában - 2011. júniusában tette közzé az építészfórumon -  kitűnően foglalja össze a 

magyar falu és a népi építészet hagyományainak kialakulását, szociográfiai- történelmi beágyazottsággal, s 

ajánlásokat fogalmaz meg a jövőre nézve, mindezt még  települési arculati kézikönyvek készíttetési 

országos kormányzati program elött pár évvel. lásd: http://epiteszforum.hu/a-magyar-falu-epiteszeti-

hagyomanya-istvanfi-gyula-muegyetemi-professzor-ropirata 

Gazdságföldrajzi – geográfusi megközelítés 
 
A gazdaságföldrajz a földrajztudomány rendszerének önálló tudománya, amely a termelés és az 
elosztás, a csere és a fogyasztás területi elhelyezkedését, a földrajzi munkamegosztás 
törvényszerűségeit vizsgálja. A feldolgozás módját, illetve területét tekintve három fő csoportra 
tagolódik: általános (elméleti törvényszerségek megállapítása) regionális vagy leíró (egy-egy terület 
gazdasági alakulatainak tanulmányozását. Ez utóbbi témakör vezet át a tájföldrajzi kutatásokhoz. 
Teleki Pál az emberföldrajz megalapítójaként 1928-ban adja ki "Szarvas földrajza" című könyvét, 
amely iskolapéldája annak, hogy hogyan kell a környezetre tekinteni a társadalomnak. 
 

A VIDÉKI TÉRSÉGEK- RURÁLIS TELEPÜLÉSEK ÉS TÉRSÉGEK 
 társadalomfödrajzi irányú tájfelosztási kutatási, térképi megközelítés 
 
 100 fő/km2 alatti népsűrűség területek tekinthetők vidékinek, míg az egyes települések esetében 
a 10 ezer fős lakosságszám alattiakat sorolják a vidékies települések közé. 
a hétköznapi emberek által a vidékkel azonosított jellemzők (csend, béke, természetközeliség, 
közösséghez tartozás) egyre kevésbé köthetők a vidékként azonosított településekhez, azt sokkal 
inkább csak a szépirodalom, a sajtó és a politika által erősített imázsként foghatjuk fel, vagyis 
voltaképpen egyfajta konstruált térről beszélünk. Mindezt csak erősíti, hogy az utóbbi évtizedekben 
megváltozott migrációs irányok miatt sok városi költözött a falvakba, így a falvak társadalma is 
átalakult. A nyugat-európai vidékkutatásban (elsősorban vidékszociológiai kutatásokról beszélhetünk) 
egyre inkább a vidék átalakulása (rural restructuring) került a középpontba az utóbbi évtizedekben, 
Tény, hogy napjainkra a város meghódította a vidéket: a vidék ma már nem az agrártermelés helye, 
az ott élők jelentős része városi életmódot élnek. 
 
A Rurális Térségek Európa Chartája (1998) meghatározása szerint rurális térségnek számít az olyan 
tágabb értelemben vett belterület vagy part menti vidék, amely (beleértve a falvakat és a kisebb 
városokat is) gazdaságilag és szociálisan egységes egészet alkot a környező rurális térséggel, és ahol 
a városi térségekhez viszonyítva számottevően alacsonyabb a lakosság, a gazdasági, szociális és 
kulturális struktúrák koncentrációja, és ahol a terület nagyobb részét mezőgazdasági, erdőgazdasági, 
természetvédelmi és kikapcsolódási célokra használják. A Nemzeti Agrárprogram definíciója szerint 
pedig: „vidék az a terület, ahol a mezőgazdasági tevékenység, a zöldfelület (erdő, természetes táj) 
dominál és aprófalvas településszerkezet, alacsony beépítettség, illetve népsűrűség jellemez” 
(Nemzeti Agrárprogram, 1997). 

http://epiteszforum.hu/a-magyar-falu-epiteszeti-hagyomanya-istvanfi-gyula-muegyetemi-professzor-ropirata
http://epiteszforum.hu/a-magyar-falu-epiteszeti-hagyomanya-istvanfi-gyula-muegyetemi-professzor-ropirata


 
Gyakorlati szempontból is lehet fontossága a vidéki térségek lehatárolásának, amit 
a kedvezményezett térségek típusainak meghatározásánál tetten is érhetünk. A területfejlesztési 
tevékenység részeként ugyanis már évtizedek óta foglalkoznak a szakértők az elmaradott térségek 
(és így ezen belül a vidéki térségek) lehatárolásával, jellemzőik vizsgálatával és felzárkóztatásukkal 
(részben ezért készültek azok a mezőgazdasági körzet- és falutipizálások 
 
A vizsgálatok szerint mindössze 210–215 település tekinthető városi funkciókkal rendelkező 
településnek, vagyis önmagában az, hogy egy település ellátja a környező falvak lakosságát, még nem 
feltétlen jelent valódi városi funkciót. A szakirodalom viszonylag egységes abban, hogy az 500 fő 
alatti lakossággal rendelkező településeket tekinti aprófalunak. Első ránézésre is megállapítható, 
hogy jelenleg elsősorban a dombvidéki és hegyvidéki területeken fordulnak elő aprófalvas térségek, 
de ez korábban nem feltétlen volt így. 
 
A napjainkban lejátszódó folyamatok kapcsán mindenképpen meg kell említenünk azt is, hogy egyes 
településeken jelentős bevándorlás is megfigyelhető, aminek több forrása is van. Egyrészt az 
aprófalvas térségek egy jelentős részében intenzíven növekedni kezdett a romák aránya, vagyis 
eddig nem vált be a kutatók és tervezők azon félelme (várakozása), hogy az aprófalvak tömegesen 
elnéptelenednek, hanem e települések népesség (szemben az országos tendenciával) kifejezetten 
növekedni kezdett. Ezek a települések azonban így voltaképpen kisfalusi gettókká váltak. 
A bevándorlás másik oka a turizmusra vezethető vissza. Sok nagyvárosi, valamint külföldi (főleg 
német és holland) vásárolt ingatlant, akik közül egyre többen végleg le is telepednek, elsősorban a 
Balaton környékén, valamint Nyugat-Magyarországon, és így az elöregedő falvak egy része már 
napjainkra is üdülőfaluvá alakul át. 
Harmadik okként pedig meg kell említenünk a városfejlődés azon szakaszát, amit egyesek 
dezurbanizációnak, mások dekoncentrációnak neveznek. 
 
E térségvizsgálati témakörhöz tartozik az eltűnő aprófalvak, eltűnő életformák, eltűnő emberek 
összefoglaló névvel említhető jelenséget kutatása.  
 
 

Természetföldrajzi-ökológia  megközelítés 
A természeti adottságok, mint tájalkotó és tájformáló tényezők, illetve a társadalom által felhasznált 
és igénybe vett helyi és helyzeti energiák egyik determináns eleme, kihagyhatatlan egy 
komplexitásra törekvő geográfiai áttekintésből. 
 
A geográfusok többsége számos természeti tájalkotó elem hasonlósága (pl. éghajlat, domborzat, 
növényzet), illetve a társadalmi-gazdasági és települési tér funkcionális kapcsolatainak elemei alapján 
határozza meg egy-egy táj vagy régió igazi karakterét. Néhányan azonban ettől tovább lépnek és 
különösen a kultúrföldrajzi kutatásokban bukkannak fel a táj lelkületére utaló megállapítások. 
Tényként fogadják el azt, hogy a táj arculatát nem csak az öt érzékszervünkkel észlelhető-érzékelhető 
tájalkotó elemek egyszerű összegzése adja, hanem ezeken túlmenően más tényezők is szerepet 
játszanak a sajátos karakter megrajzolásában és az adott táj egyediségét annak lelkületében is. 
 

Magyar tájértékelés előzményei  - természetföldrajzi megközelítés 
 
A hazai földrajztudomány és térképészet mindig meghatározó szerepet játszott a nemzet- és 
honismeret fejlesztésében, a rólunk és országunkról alkotott kép formálásában. 
 
Az ún. nemzeti atlasz történeti előzményei: 
Német példakép  egy német atlasz (Andree, R. – Peschel, O. 1878. Physikalisch-Statistischer Atlas des 
Deutschen Reichs, Velhagen-Klasing, Bielefeld-Leipzig) megjelenése után, 1882 és 1887 között először 
füzetekben, ill. lapokban, majd 1887-ben egységes kötetben adták ki Bécsben ezt a 32,5 x 49 cm-es 
nagyságú tematikus atlaszt, mely az Osztrák-Magyar Monarchia természetföldrajzi („fizikai”) és 
társadalom-földrajzi („statisztikai”) arculatát mutatta be.  



A kizárólag német nyelvű alkotás 50 oldalon (20 db 1:2,5 milliós és 20 db 1:5 milliós méretarányú) 
térképet, 68 oldalon (számos statisztikai táblázattal kiegészített) magyarázó szöveget tartalmaz. A 
térképoldalak közel fele a természeti környezettel, csaknem harmada a népességgel, 
településekkel, hetede a gazdasággal, a többi politikai, közigazgatási témákkal foglalkozik. Ez a 
maga korában úttörőnek számító osztrák-magyar atlasz alapvetően a tematikai hiányosságok és 
rendszertelenség miatt nem tekinthető a mai fogalmak szerinti nemzeti atlasznak, de azok magyar 
változatának kifejlődésében talán mégis az első mérföldkőnek számít. 
 
Tudománytörténeti okok miatt Magyarországon is a német típusú felszínalaktani alapokon álló 
tájértékelés terjedt el. Az első tájtípus térképet Strömpl Gábor készítette, 1922-ben. A hazai 
tájtipizálás következő lépcsőfoka az 1960-as években nem hozott látványos változást, mert 
ekkoriban volt csúcspontján az elsősorban Pécsi Márton nevével összefonódott hazai felszínalaktani, 
geomorfológiai iskola. Az 1971-ben megjelent tájtípus térkép területi egységei erősen igazodnak az 
ország geomorfológiai térképeihez. A hazai tájtipizálás homogén (táj)ökológiai egységekben 
gondolkodott, hierarchikus tagolású, a természetes tájalkotó tényezők között a domborzatnak van 
kiemelt szerepe.  
 
Magyarország Nemzeti Atlasza (MNA) először 1967-ben, majd 1989-ben jelent meg. 
amely egy szöveges magyarázatokkal is kiegészített - térképsorozat, amely logikusan, arányosan 
felépített, meghatározott méretarányokban ábrázolt, kartográfiailag viszonylag egységes kivitelű 
térképeken az adott állam természeti, gazdasági és társadalmi adottságait mutatja be az ország 
lakóinak, illetve a külföldi érdeklődőknek lehetőleg teljes részletességgel.  
„A nemzeti atlaszok az egyes országok természeti környezetének, népességének, gazdaságának és 
kultúrájának térbeli jellemzőit bemutató olyan atlaszok, melyeket állami- és közintézmények adnak 
ki, mint nemzeti jelentőségű és presztízsű alkotásokat „egy nemzeti atlasz az adott állam földrajzi 
adottságainak lehetőleg részletes és differenciált képét tükrözi térképek meghatározott sorozata 
által. 
 
Második nemzeti atlaszunkban teljessé vált a nemzetközi gyakorlatban elfogadott hármas osztatú 
tájbeosztási hierarchia. Ennek legrészletesebb egysége a kistáj, amelyek bemutatására készült el 
1990-ben a Magyarország Kistájainak Katasztere, amely ebben a megközelítésben elsősorban 
természetföldrajzi fogalom, így a társadalmi adottságok kisebb jelentőséggel szerepeltek a 
lehatárolásokban. Dövényi Zoltán szerkesztésében 2010-ben megjelent a második, bővített kiadás, 
amely a 230 kistáj lehatárolását nem változtatta, az egyes tájak leírása, adattartama a rendelkezésre 
álló egyre jobb, adatbázisoknak megfelelően pontosításra került. A kistájkataszter a részletes 
domborzat, földtan, éghajlat, vizek, növényzet, talajok, közlekedés, településhálózat, népesség 
bemutatásán túl a vizuális adottságok elemzésére nem tér ki. A táji adottságok és értékek 
bemutatását rövid turisztikai célterület felsorolás egészíti ki. 
 
Az MTA Földrajztudományi Intézet koordinálásával, össznemzeti összefogással, kormányzati 
támogatással – terveink szerint 2018 és 2021 között – négy-négy kötetben magyarul és angolul is 
megjelenő új kiadás a lehetőségek függvényében nem csupán Magyarország, hanem a Kárpát-
medence vonatkozásában mutatja be a természet, a társadalom és a gazdaság dinamikus 
térszerkezetét. A hagyományos, nyomtatott forma mellett a mű az atlasz honlapján – a bemutató 
időpontjától kezdve – teljes terjedelmében szabadon hozzáférhetővé válik (www.nemzetiatlasz.hu). 
A címer, zászló és himnusz mellett minden országban fontos nemzeti jelképnek számító nemzeti 
atlasz köteteinek sorát hazánk természeti környezetének bemutatásával kezdjük.  
 
Az MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Földrajztudományi Intézete Magyarország 
Nemzeti Atlasza Természeti környezet című kötetének bemutatójára  2018. szeptember 27-én, 11 
órakor az MTA székház nagytermében került sor. 
 
 
 
 
 



A nemzeti atlaszoknak szolgálniuk kell 
•  az állam, nemzet reprezentálását, 
•  az államigazgatás tervezési és döntési feladatainak elősegítését, 
•  a tudományos kutatást, 
•  a köz- és felsőoktatást, 
•  valamint – közérthetőségük révén – a művelt, széles nyilvánosság igényeinek kielégítését is . 
 
Napjainkban a Föld országainak többsége (az európaiaknak szinte teljes egésze) rendelkezik 
nemzeti atlasszal, mint kiemelkedő nemzeti szimbólummal, amit általában a nemzeti függetlenségre 
törekedve, vagy azt elérve jelentettek meg és többnyire két-három évtizedenként újítottak fel. 
 
követelményei: 
•  sokoldalú és teljességre törekvő tartalom, 
•  tudományos magas színvonalú, egységes, összehasonlítható, egymást kiegészítő térképek 
sorozata, 
•  gyakorlatorientáltság, 
•  alkalmasság a művelt átlagemberek által történő felhasználásra, 
•  öt fő témakör (természet, népesség, gazdaság, kultúra és politika), 
•  kezelhető méret (max. 40-50 x 60-70 cm), 
•  az összehasonlíthatóságot segítő egységes méretarány(ok), 
•  a térképek megértését segítő szöveg, esetleg egyéb grafikák alkalmazása. 
 
A személyi számítógépek megjelenése és széleskörű elterjedése világszerte forradalmasította a 
térképészetet és azon belül az atlaszkartográfiát is. 
 
Az elektronikus atlaszokat három alaptípusba sorolják: 
 
nézegethető (view-only) atlaszok:  a felhasználó ezek előre elkészített, többnyire 
raszteralapú térképeit és ábráit csak nézegetni tudja, azokat nem tudja megváltoztatni, meg kell 
elégednie a nagyítás, kicsinyítés (zooming), pásztázás (panning) és keresés (searching) funkciók 
használatával, 
 
interaktív atlaszok: a felhasználónak itt már lehetősége van a (többnyire vektoralapú) térképeken 
az ábrázolás színét és az adott információs tartalom csoportosítását (az értékkategóriák határait) 
megváltoztatni, 
 
elemző (analytic) atlaszok: a felhasználó szabadsága itt meglehetősen magas fokú, az attribútumok 
tetszőleges kombinációját jelenítheti meg és értékelheti, tetszőleges témákat válogathat ki és 
jeleníthet meg egyetlen térképen.  
az áramszünet idején is működő” papír alapú atlaszok, mint az adott állam földrajzi környezetének 
kiemelkedő fontosságú kordokumentumai, nem tűntek el, hanem – az elektronikus 
tömegkommunikációs versenyben – látványosan megújultak, érdekesebbé, lebilincselőbbé váltak, és 
egyre inkább reprezentációs, reklám- és marketingfunkciót kezdtek ellátni. Az elektronikus 
atlaszok pedig a területi vonatkozású információszerzés és elemzés egyik elsődleges forrásaivá, 
eszközeivé váltak. 
 
A tájjelleg (tájkarakter) a természeti és antropogén tájalkotó tényezők együtthatásából kialakuló, 
adott tájrészletre jellemző mintázat vagy rendszer, amely egy tájat más tájrészletektől 
megkülönböztethetővé tesz.  
 
A tájkarakter alapú tájtipizálás használatát leginkább a tervezésben, szemléletformálásban látták a 
válaszadók:  
Útmutatóként, települési, térségi fejlesztési koncepciók kidolgozásában, ágazati fejlesztési 
koncepciók kidolgozásában, tudatformálásban  
Tájterv, megalapozó, alátámasztó munkarészként  



Módszertani segítségként és adatbázisként a települések stratégiai, fejlesztési tervezésekor, 
tervfelülvizsgálatok során.  
 
Speciális tematikák ehhez kapcsolódóan: 
 
Történeti vegetáció rekonstrukciós térképek- avagy élőhely térképi rekonstrukció 
A tájmintázat változások vizsgálatában a történeti térképek alkalmazása napjainkban széles körben 
elterjedt. Ezek a térképek azonban a növényzet múltbeli típusainak rekonstruálására csak a 
felszínborítási és tájhasználati kategóriák  értelmezésével használhatóak.  
 
Kutatók bemutattak egy olyan botanikai szempontú térképértelmezési módszert, amellyel a 
történeti térképek más térképekkel összevetve, írásos és távérzékelt, szóbeli adatokkal pontosítva 
értelmezhetőek. Az elmúlt 250 év vizsgálatához a történeti térképek, katonai, birtokkataszteri, 
erdészeti, vízrendezési, határrendezési felmérések megfelelő kiindulási alapot adnak a 
vegetációkutatáshoz. 
 
A növényközösségek dinamikájának megértéséhez, múltbéli állapotainak és folyamatainak jobb 
megismeréséhez a természetközeli lokalitások védelméhez a táji kontextusok és történetiségük 
ismerete kiemelt fontosságú. 
 
A természet védelmének érdekében egyre inkább fontossá válik azoknak a hagyományos 
tájhasználati módoknak a megismerése, melyek egykor gyakorlatban voltak. Az erdei legeltetés is 
ezen tájhasználati módok közé tartozik, így kutatják az erdőkkel kapcsolatos tájtörténeti munkákon 
keresztül az ökológusok az álltok élőhely történetét is. 
 
 

Komplex tematikájú  megközelítések, mint kutatási projektek 
 

A tájkarakter alapú tájtipizálási rendszerek felhasználásával kapcsolatos hazai módszertan 
 
A hagyományos statikus leíró földrajz hibája, hogy az időbeli változások, folyamatok, tendenciákat 
figyelmen kívül hagyja, a társadalomtudmányoktól elhatárolódik. 
 
Ennyi meghatározó nem vizsgálható egyszerre és mindenhol, nemcsak fizikai akadályok miatt, 
hanem azért se, mert közülük egyesek nem mindig jellemzők, tehát az adott esetben el lehet 
tekinteni tőlük, ugyanakkor nem kizárt, hogy egy következő korban már alapvető tényezőként 
részletesen kell foglalkozni vele 
 
Tájegységek mai tematikus térképei egy olyan komplex eszköz, amely nemcsak egy adatbázis, vagy 
módszertani megközelítés, hanem a tájkarakter védelem új, mintajellegű intézményrendszere, 
szervezete is.  
 
A  táj elemezés hozzájárul ahhoz, hogy a táj történetisége, természeti és kulturális adottságai, értékei 
megjelenjenek a táj tipológizálásában és ezen keresztül hatással legyenek a területi és ágazati 
tervekre. Az elemző tájtérképekből a jövőbeli tájfejlődésre nézve ajánlások fogalmazódnak meg  
 
A holisztikus megközelítésű (teljességre, az egészre törekvő) tájlehatárolásokat egyre inkább 

felváltják a parametrikusnak nevezett eljárások (digitális adatfeldolgozáson alapuló) 

 
 
 
 
 
 



TÁJKARAKTER LEHATÁROLÁS MÓDSZERTANI KERETEI, KÉRDÉSEI  
 
A nemzeti és regionális szintű tájkarakter lehatárolások áttekintése számos olyan kérdést vetett fel, 
amelyekre egyértelmű válasz nehezen adható. A kutatás arra mindenképpen jó volt, hogy áttekintsük 
azokat az „alapanyagokat”, módszertanokat, amelyekből a későbbiekben „főzhetünk”. Amennyire a 
tájak különbözőek Európában annyira a megközelítések, módszertanok is. Egyértelműen követhető, 
kizárólagos módszertan a tájkarakter kutatásokban nincsen. A kapott áttekintés alapja lehet további 
kutatásoknak, egyeztetéseknek. A hazai módszertan kidolgozása számos kérdésben mind a tervezők, 
kutatók, megbízók részéről további döntést igényel. A legfontosabb problémakörök, keretek:  
 
A tájkarakter kutatások célja és majdani helye a tervezési rendszerben  
 
Az áttekintett tájkarakter elemzések, módszertanok után a legnagyobb kérdés, hogy milyen léptékű, 
mélységű, mennyire komplex rendszerben szeretnénk gondolkozni. Az angol, a holland vagy a francia 
példaértékű modellek több évtizedes kutatási lehatárolási tapasztalattal rendelkeznek. Angliában 
már a korábbi lehatárolásokat tekintik át az újragondolt módszertan szerint. Franciaországban alulról 
és felülről szerveződő módon már szinte az egész országra elkészültek tájatlaszok. Katalóniában 
egész szervezet (obszervatórium) működik már egyfajta háttérintézményként a tájkarakterezésben, 
monitoringban. A hazai tájkarakter lehatárolás módszertanának kidolgozásához meg kellene 
határozni, hogy melyik módszert tartjuk követendőnek, illetve milyen mélységben szeretnénk 
integrálni ezt az új eszközt a döntéshozatalba.  
 
A tájkarakter kutatások mélysége  
A tájkarakter kutatások talán legnagyobb kérdése – az áttekintett módszertanok alapján – az, hogy a 
lehatárolások, az elemzések, a célkitűzések milyen mélységben készüljenek el vagy kellene, hogy 
elkészüljenek. Az európai példák ebben a tekintetben rendkívül szórnak. A korábban is említett angol, 
francia, vallon, ír vagy holland módszerek rendkívül részletesek. Léptékükben néha már a telekszintet 
is elérik. Vannak ugyanakkor olyan nemzeti lehatárolások, amelyek 1:500 000 vagy 1:250 000-s 
léptékűek igazából csak áttekintő térképként használhatók. Ide kapcsolódik az is, hogy a 
legegyszerűbb tájkarakter lehatárolások tényleg csak lehatárolások (üres poligonok egy térképen). 
A többség azonban túllép ezen, a lehatárolt területeket értékelik, tájalakulás, tájváltozás elemzést 
végeznek.  
 
A lehatárolt területekre tájminőségi célkitűzéseket fogalmaznak, cselekvési tervet dolgoznak ki, 
monitoring rendszert határoznak meg és a táj ügyét a kommunikációs csatornákon keresztül 
folyamatosan napirenden tartják. A tervezett hazai rendszer, illetve a most a KEHOP kutatások során 
megvalósuló lehatárolás vajon milyen szintig fog eljutni?  
 
Alulról vagy felülről szervezve  
 
Mindkét módszerre találni nagyon jó példákat az európai gyakorlatban. Általánosságban 
megállapítható, hogy országos, nemzeti vagy regionális szinten szinte kizárólagosan felülről 
szerveződő módon, általában kormányzati megbízásra készülnek tájkarakter lehatárolások. Ugyanígy 
általánosságban megállapítható az is, hogy a helyi szinten léptékben helyi kezdeményezésre, gyakran 
a helyi önkormányzat kezdeményezésére készül térkép. Az országos lehatárolásokban kevés a 
részvételi lehetőség, nagyobb szerepet kapnak az országos áttekintő tematikus térképek, 
tájindikátorok, tájmetriai módszerek. A helyi, települési szintű kezdeményezésekben sokkal 
nagyobb a szerep helyi részvételnek, a fotó adatbázisoknak, a markáns tájképi elemek 
meghatározásának, a rajzoknak, művészeti alkotásoknak, beleértve az irodalmi elemzéseket is. 
 
 
 
 
 
 
 



A hazai tájkarakter alapú tájtipizálás célrendszerének és a gyakorlati alkalmazás lehetséges 
területeinek előzetes meghatározása 
Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Kft.  
Térbeli Szolgáltatások Igazgatósága  Térségi Tervezési Osztály 
 
A Földművelésügyi Minisztérium koordinációjában 2016-ban stratégiai kutatási program indult, 
amelynek fő célja az EU biológiai sokféleség stratégia 2020 magyarországi megvalósítását 
meghatározó, a biológiai sokféleség megőrzésének 2015–2020 közötti időszakra szóló nemzeti 
stratégiájában foglalt feladatok végrehajtásának elősegítése, módszertani megalapozása, és 
adatbázisokkal történő támogatása.  
A fejlesztés négy külön projektelemként kezelhető tématerületre bontható. Jelen tanulmány az 
ország tájkarakter alapú térképezése, tipizálása, a tájkarakter-védelem közép- és hosszú távú 
eszközrendszerének meghatározása céljából indított projektelem keretében, „az Európai Táj 
Egyezmény 6. Cikkének hazai végrehajtását megalapozó stratégiai kutatás”végrehajtása részeként 
készült. 
 
„A táj a földfelszín térben lehatárolható, jellegzetes felépítésű és sajátosságú része, a rá jellemző 
természeti értékekkel és természeti rendszerekkel, valamint az emberi kultúra jellegzetességeivel 
együtt, ahol kölcsönhatásban találhatók a természeti erők és a mesterséges (ember által 
létrehozott) környezeti eleme 
 

 domborzat    

 vízrajz    

 talaj    

 földtani szempontok   

 természetes növénytakaró    

 élőhelyek    

 védett természeti érték   

 környezeti állapot    

 éghajlati jellemzők    

 mezőgazdasági potenciál    

 jelenlegi területhasználat    
 

 településhálózat    

 tájtörténet    

 néprajzi jellemzők    

 épített örökség    

 hagyományőrzés   

 kilátás, rálátás, vizuális tényezők    
 

 birtokszerkezet    

 társadalmi érték    

 gazdasági érték  

 infrastrukturális ellátottság    

 demográfia  
   
Eddigi, nagyobb térségre kiterjedő tájkarakter vizsgálati munkák tapasztalatai azt mutatják, hogy a 
leginkább áttekinthető lépték a járási, kistérségi területnagyság, említve, hogy az ősi közigazgatási 
határok sok esetben a vízgyűjtő területekhez is igazodtak. Földrajzi értelemben a kistáji szint. 
Megerősítést nyert, hogy hozzávetőlegesen ennek a léptéknek megfelelő a jelenlegi kistáji beosztás 
egyfajta kiindulásként szolgálhat a tájkarakter elemzésekhez. A mezőgazdasági tájgazdálkodás 
(tájkörzetek) illetve az erdészeti tájbeosztás a kistáji-középtáji léptéknek feleltethető meg.  
Más megközelítés szerint a táj (annak adottságai, jellemzői) kell, hogy meghatározzák a szükséges 
léptéket.  
 



Helyi szinten  
A helyi táj-identitás erősítését szolgálhatják a településképi törvény szerinti településarculati 
kézikönyvek (TAK) kidolgozása, mivel ezeket – a törvény – szerint a helyi közösség bevonásával kellett 
elkészíteni és tartalmuknak a település táji vonatkozásaira is ki kell térnie.  
Az egyedi tájértékeket tartalmazó TÉKA-adatbázis kialakításánál volt olyan fázis, amikor az 
adatbázisba bárki beküldhetett általa feltárt tájértékeket. Ennek mintájára lehetne egy ilyen jellegű 
közösségi bevonással a tájkarakter vizsgálatoknál is élni.  
A helyi szint „behozása” mindenképpen szükséges, első lépésben a legalább mintaterületeken.  
 

TÉKA-TÁJÉRTÉK KATASZTER 
A Budapesti Corvinus Egyetem Tájépítészeti Karának irányításával létrehozott TÉKA 
(TájÉrtékKAtaszter) 2009 őszén indult. A felmérő és kutató akcióban a szakértők számba veszik a 
kulturális és természeti örökségünk széles palettáját, a már ismert műemlékektől a régi 
bakretházakon, gémeskutakon, tájfajtákon, mozaikos tájszerkezeten, nevezetes öreg fákon, 
harangokon, legendákon át a faluszéli kőkeresztekig.  
 
A projekt nemcsak a kutatók, önkormányzatok és döntéshozók szakmai munkáját segíti majd, hanem 
interneten keresztül bárki számára elérhető lesz. A helyiek és az utazást tervezők megkereshetik rajta 
a környék rejtett értékeit, sőt ők maguk is hozzájárulhatnak az adatbázis gyarapításához új 
információk feltöltésével. A TÉKA projekt 2010 végéig tart, partnerei a Norvég Élettudományi 
Egyetem Tájépítészeti és Területfejlesztési Kara, a Földmérési és Távérzékelési Intézet, a 
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, valamint a Kulturális 
Örökségvédelmi Szakszolgálat. A projekt általános célja egy olyan átfogó, az ország egészét lefedő 
tájérték-kataszter elkészítése, amely hozzájárul a kulturális örökség megőrzéséhez. A projekt konkrét 
célja a tájérték kataszter módszertani megalapozása, adatbázis kialakítása, működési 
keretrendszerének megteremtése, fenntartása és működtetése, terepi felmérések szervezése. A 
projekt keretében belül célul tűztük ki egy egységes, az egész országra kiterjedő on-line kataszter 
létrehozását. 
 
 
A természetvédelmi és a kulturális örökségvédelmi törvény hatálya alá eső objektumok mellett még 
számos olyan tájérték található az országban, amely országos szinten nem kiemelkedő jelentőségű, 
de mindenképpen fontos eleme a tájnak, a helyi értékeknek, hagyományoknak, környzetettudatnak. 
Az eddigi felmérések azt mutatják, hogy ezeknek a nem védett tájértékeknek a száma jelentősen 
meghaladja védett értékek nagyságát, ugyanakkor az is tapasztalható, hogy számuk a megváltozó 
gazdasági környezet, életmód és védelem hiánya miatt rohamosan csökken. A létrehozandó táji 
érték kataszter nemcsak integrálná a kulturális és természeti értékek meglévő adatait, hanem új 
terepi felmérések révén valamint a civil társadalom aktív részvételével ki is egészítené a hiányzó 
adatokat. Az adatbázis megalapozásához egy az érintettekkel egyeztetett rendszertervet és 
működési, fenntartási koncepciót dolgoztunk ki. A projekt hosszútávú, közvetett célja, hogy 
megteremtse egy olyan szélesebb együttműködés kereteit a szakmák érintett képviselői, a civilek és a 
helyi lakosok között, amelynek révén folyamatosan biztosíthatóvá válna a tájértékek adatainak 
gyűjtése, rendszerzése, szolgáltatása, publikálása és ezáltal maga a tájvédelem, kulturális 
örökségvédelem nagyobb jelentőséget kapna. Összességében a projekt legfontosabb eredménye, 
hogy létrejöjjön a tájképi, természeti és kultúrális táji értékeket közvetítő TÉKA adatbázis, 
amelynek révén különböző szinteken hozzáférhetővé, megismerhetővé válnak a táji értékek, növelve 
ezzel a helyi identitástudatot, a helyi környezet iránti felelősséget és elősegítve a helyi és regionális 
értékekre alapozott fejlesztéseket. 



Statikus vagy dinamikus  
A legtöbb európai tájkarakter elemzés nem egy jól felépített, hosszú távú központi koncepció mentén 
terveződött, szerveződött. Az elemzések legtöbbször a különböző országok módszertanainak 
ötvözésével, a helyi sajátosságok figyelembe vételével, illetve a Táj Egyezmény elvárásaihoz igazítva 
készült el. A cél általában a végtermék (=a lehatárolás) és nem a folyamat. A tájkarakter térképek 
ilyenkor inkább statikusak, atlasz-szerűek, kevésbé monitoring jellegűek, dinamikusak. A 
mértékadó országokban a tájkarakter elemzések nem ilyen jelleggel készülnek. Az eredményeket 
időszakosan újragondolják, a tervezési gyakorlatba bekerülő új elvek szerint frissítik, illetve 
folyamatosan fejlesztik. Angliában például a korábbi rendszert 2014-ben újragondolták és az elkészült 
LCA elemzéseket újrakészítik, az ökoszisztéma szolgáltatások eredményeivel bővítik a tájkarakter 
leírásokat.  
 
Terep és térkép  
A „desk study” és a „field study” a hierarchia különböző szintjein különböző léptékeknél különböző 
mértékben van jelen. Bár minden LCA megközelítés leírja, hogy elméletileg az adatgyűjtéssel, 
adatbázis építéssel kell kezdődni és a későbbiekben terepi felmérésekkel, helyszíneléssel kell 
folytatódni a valóságban azonban ez nem mindig így van. Az országos és a nagyobb térségre 
kiterjedő karaktervizsgálatok általában mellőzik a terepi adatgyűjtést. A helyi szint felé közeledve az 
irodai adatgyűjtés és adatbázis használat kizárólagossága csökken, egyre nagyobb jelentőséget kap 
a terepbejárás és a percepcionális adatok.  
 
Történeti kutatások  
A történeti kutatások nem minden megközelítésben jelennek meg. Az országos felülről lefelé haladó 
tájkarakter lehatárolások nem tartalmaznak történeti vizsgálatokat. Ahogy haladunk a hierarchia 
szintjén lefelé, egyre több tájtörténeti szempont vizsgálati elem kerül be az elemzésbe.  
 
 
Táj vagy településhatár  
A metodikák áttekintésénél fontos szempont volt a vizsgálati határ, tájkarakter határ kérdése. A 
felülről lefelé történő tájkarakter értékelések országos szintjén még általában tájhatáros tájkarakter 
lehatárolásokat látunk (angol National Character Area térkép, norvég NIJOS térkép stb.). A következő 
lépték a megyei vagy régiós szint már különböző megoldásokat mutat. Van, ahol az országos karakter 
terület továbbontása történik és tájhatáros marad a feldolgozás. A legtöbb esetben azonban minél 
jobban közelítünk a helyi, önkormányzati szint felé annál inkább közigazgatás határossá válik az 
értékelés.  
 
Tájkarakter lehatárolás technikái  
Az országos, vagy térségi léptékű tájkarakter lehatárolások szinte minden esetben térinformatikai 
adatbázis építésével kezdődnek. Az egyes természeti, társadalmi, esztétikai, percepcionális 
mutatókat valamilyen egységes területi alapra (raszterháló) konvertálják és tájindikátorok, mutatók 
képzésével „összemetszik”, majd a sok kialakult változatot klaszterezéssel, osztályozásokkal 
kevesebb még kezelhető, áttekinthető számú csoportba sorolják. A felhasznált adatbázisokban, 
rétegek, tematikák számában, az összehasonlítás alapjául szolgáló cellák nagyságában, a klaszterezés 
típusában azonban jelentős különbségek vannak. Az elkészült, lehatárolt homogén tájegységek 
(unit-ok) adattal A tájkarakter alapú tájtipizálási rendszerek felhasználásával kapcsolatos hazai és 
nemzetközi módszertanok elemzése történő feltöltése a következő fontos lépés. Általánosságban 
megállapítható, hogy nem magát az üres egység lehatárolását tartják fontosnak, hanem az ezt követő 
folyamatot, az értékelést, funkció elemzést, tájminőségi célkitűzések hozzárendelését.  
 

 
 
 
 
 



Nemzeti Tájstratégia -metodika 
 

A cél általában a végtermék (=a lehatárolás) és nem a folyamat.  
A tájkarakter térképek inkább statikusak, atlasz-szerűek, kevésbé monitoring jellegűek, 
dinamikusak.  
az ökoszisztéma szolgáltatások eredményeivel bővítik a tájkarakter leírásokat.  
 
az adatgyűjtéssel, adatbázis építéssel kell kezdődni és a későbbiekben terepi felmérésekkel, 
helyszíneléssel kell folytatódni  
A helyi szint felé közeledve z egyre nagyobb jelentőséget kap a terepbejárás és a percepcionális 
adatok.  
 
Történeti tájkarakter kutatások és értékelés.  
Külföldi példák mutatják, hogy nagy hangsúlyt fektet a táj mozgatórugóinak a feltárására, a táj 
történetiségének a vizsgálatára. A helyi, önkormányzati, kistérségi szinten készülő módszertanok 
történeti térképeket, korabeli fotókat, rajzokat, művészeti ábrázolásokat is tartalmaznak.  
 
általában tájhatáros tájkarakter lehatárolásokat látunk, de a legtöbb esetben azonban minél jobban 
közelítünk a helyi, önkormányzati szint felé annál inkább közigazgatás határossá válik az értékelés.  
 
a mutatókat valamilyen egységes területi alapra (raszterháló) konvertálják és tájindikátorok, 
mutatók képzésével „összemetszik”, majd klaszterezéssel, osztályozzák 
Az elkészült, lehatárolt homogén tájegységek (unit-ok) adattal  
A tájkarakter alapú tájtipizálási rendszerek felhasználásával kapcsolatos hazai és nemzetközi 
módszertanok elemzése  
 
A tájkarakter térkép – intézmény – monitoring  
Felülről vagy alulról szerveződő megközelítés  
azok a rendszerek a legsikeresebbek, ahol elsőnek a keretek (metodika) kerültek meghatározásra,  
 
Megyei, kistérségi lépték:. Általában a legalkalmasabb lépték az 1:50 000, vagy az 1:25 000.  
 
A karakter területek tehát ezen a szinten diszkrét földrajzi egységeket jelentenek,  
A tájkarakter alapú tájtipizálási rendszerek felhasználásával kapcsolatos hazai és nemzetközi 
módszertanok elemzése .  
 
Minél inkább helyi szinten dolgozunk, annál részletesebb vizsgálat szükséges.  
 
A Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer (MePAR) az agrártámogatások eljárásainak 
kizárólagos országos földterület-azonosító rendszere.  
 
A tájesztétikai témakör, a táj percepciója (érzékelése) gyakran háttérbe szorul.  
tájkutatás a természettudományhoz soroltatott  
A percepcionális vonatkozások feltárása esztétikai és humángeográfiai, valamint 
környezetpszichológiai témakör, mivel alapvetően tényleges terepi felmérés, közvetlen 
megtapasztaláson alapuló információk gyűjtése szükséges hozzá. Erre pedig az alacsonyabb területi 
szinteken, középtáj, kistáj, kistérség, vagy helyi szinteken van mód. 
 
Táj-attraktivitás/vonzerő, szépség: a táj attraktivitása, szépsége az emberek által leggyakrabban 
emlegetett tájfunkció, illetve ökoszisztéma szolgáltatás  
A tájkarakter alapú tájtipizálási rendszerek felhasználásával kapcsolatos hazai és nemzetközi 
módszertanok elemzése szükséges 
 



A tájelemzésnek tovább kell lépnie a természetföldrajzi, illetve a tisztán biológiai szemléletű 
tájökológiai megközelítésen a táj antropogén alkotóinak és a táj ember általi érzékelésének 
feltérképezése irányába, a komplex kvantitatív vizsgálatok irányába.  
Nagyobb szerepet kapnak a percepcionális, minőségi információkat szolgáltató felmérések. 
 
A tájkarakter térkép – intézmény – monitoring  
Az áttekintett példákból az a megállapítás szűrhető le, hogy ott működik jól a tájkarakter értékelés, 
ott sikerült a policy, a tervezés felé megtalálni a kapcsolatot ahol sikerült valamilyen 
intézményrendszerhez kapcsolni a tájkarkter területek lehatárolását. Talán a legjobb példa a Natural 
England, amely a Countryside Comission-ból és a Countryside Agency-ből kinőve katalizátora minden 
tájjal kapcsolatos intézkedésnek, feladatnak, kezdeményezésnek. A katalán, a francia, a holland 
példák tapasztalataiból leszűrhető, hogy nem elégséges a lehatárolás és a jogszabályi háttér.  
 
Felülről vagy alulról szerveződő megközelítés  
Az európai gyakorlat ebből a szempontból sokszínűnek tekinthető. Az értékelések általában az 
országos szintről indulnak, de sok esetben ott meg is állnak (pl. Szlovákia, Norvégia). Van olyan 
ország, amely többszintű, hierarchikus rendszert alakított ki és az egyes szintek egymásból 
következnek (pl. Anglia). Léteznek olyan államok ahol az országos és a régiós tájkarakter értékelés is 
létezik, de ezek nem hierarchikusan egymásból következnek, hanem szinte egymás mellett fejlődtek 
ki (Spanyolország Katalónia, Belgium Vallónia). Van olyan ország, ahol egy általános metodika 
kialakítását követően csak regionális szinten indult a tájkarakter lehatárolás, de országos, vagy helyi 
részletes felmérés nem történt (pl. Írország). Általánosságban megállapítható, hogy azok a 
rendszerek a legsikeresebbek, ahol elsőnek a keretek (metodika) kerültek meghatározásra, majd a 
munka országos szinten folytatódott és haladt később lefelé. Ha egy általános országos módszertan 
elfogadásra került, akkor az országos mellett alulról építkezően is megindulhatnak a felmérések. Az 
egyes vizsgálati egységek lehatárolása (landscape description units) azonban mindig csak felülről 
lefelé történhet. 
 
 
Megyei, kistérségi lépték: A tájkarakter nagyléptékű mintázatán belül egy finomabb felbontás is 
elvégezhető, amely térképezhető és leírható megyei, kistérségi szinten. Általában a legalkalmasabb 
lépték az 1:50 000, vagy az 1:25 000. Ez azon tájtípusok lehatárolásához vezet, amelyek a 
felszínformák és a felszínborítás különböző kombinációinak, valamint az elemek megkülönböztethető 
mintázatának köszönhetően egységes karakterűek. Ezek lehetnek folyóártéri síkságok, fennsíkok 
lápvidékei, vagy zárt farmok. A karakter területek tehát ezen a szinten diszkrét földrajzi egységeket 
jelentenek, amelyeken belül a jellegzetes, a hely szellemét hordozó típusok fordulnak elő. Itt a hazai 
középtáj és kistáj léptékre kell gondolnunk. Pl. eltérő karakterű típusok jelennek meg a Bakony 
hegységben, más jellegűek a generikus típusok és a kisebb karakter területek a Magas-Bakonyban és 
a Bakonyalján, a Balaton-felvidék térségében. A tájkarakter alapú tájtipizálási rendszerek 
felhasználásával kapcsolatos hazai és nemzetközi módszertanok elemzése .  
 
Helyi szint: olykor szükséges, vagy célravezető lehet valamely kisebb terület, egyházközség, 
település, major, tájpark, vagy bármely fejlesztési terület 1:10 000-es léptékű vizsgálatát elvégezni. Itt 
a helyi léptékben fontos, hogy elemzésünket szigorúan beillesszük a tágabb tér karakter elemzésébe. 
Látni kell, hogy melyik karakter típusba, vagy területbe esik a vizsgált területünk. Itt a tájelemek 
finomabb, részletesebb tanulmányozásáról lehet szó, mind a szegélyek, a sövények, a földhasználat, 
mind az épületek, a majorok stílusa vonatkozásában. Azt is vizsgálhatjuk, hogy milyen hatással van az 
adott terület a tágabb térség karakterének alakulására és viszont. Követhető egy bentről kifelé és egy 
kintről befelé irányuló áttekintés.  
A tájkarakter elemzés a leírtakon túl más léptékben is elvégezhető, de néhány általános elvet mindig 
alkalmazni kell:  
világos különbséget kell tenni a tájkarakter típus és terület között bármely léptékben, jóllehet a kis 
léptékek, a helyi szint alkalmasabb a helyi karakter-területekkel való foglalkozásra;  
az értékelésnek kapcsolódnia kell a magasabb, vagy alacsonyabb hierarchiaszintek tájkarakter 
típusaihoz és területeihez és átfedés mentesen kell csatlakoznia az adminisztratív határok mindkét 
oldalához. 



Minél inkább helyi szinten dolgozunk, annál részletesebb vizsgálat szükséges.  
 
A Nemzeti Tájstratégia elfogadása esetében szükség lesz egy olyan monitoring rendszer 
kidolgozására, amely az egyes felülvizsgálatok között eltelt időszak táji folyamatait tudja számszerűen 
bemutatni. A NTS-SKV részeként kidolgozásra került egy rövid olyan mutató készlet, amellyel a táji 
változások, tájkarakter változások, országos szinten detektálhatók lennének. 
 
A jelenleg is működő hazai monitorozó rendszerek egy része tartalmaz olyan adatokat, amelyek 
indikátorként akár a lehatárolásra, akár a későbbi monitorozásra jól használható lenne.  
A Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer (MePAR) az agrártámogatások eljárásainak 
kizárólagos országos földterület-azonosító rendszere. Az Európai Unió által finanszírozott 
támogatásra jogosult területek közé tartoznak azok a területek, amelyek a tényleges mezőgazdasági 
művelés szempontjából, szántóföldi hasznosításúak, gyümölcsültetvények, szőlőültetvények, rét, 
legelő hasznosításúak, konyhakertként művelt területek. A MEPAR adatok között számos olyan agrár-
környezetgazdálkodáshoz, zöldítéshez kapcsolódó adat van, amely jól használható lenne az NTS 
országos monitorozásához: bokorcsoportok, gémeskutak, kunhalmok, vízvédelmi sáv nagysága, 
állandó gyep (érzékeny) nagysága, állandó gyep (nem érzékeny) nagysága, kis kiterjedésű tavak 
területe, magányosan álló fák száma, fasorok hossza. 
 
A tájkarakter elemzések során, jóllehet számos módszert és indikátort használnak a tájjellemzők és 
azok változásának vizsgálatában, a tájesztétikai témakör, a táj percepciója (érzékelése) gyakran 
háttérbe szorul. Ez adódik abból, hogy a tájkutatás a természettudományhoz soroltatott és a 
percepcionális vonatkozások feltárása esztétikai és humángeográfiai, valamint 
környezetpszichológiai témakör. Az emberi érzékeléssel, megtapasztalással megragadható minőségi 
és nem mennyiségi tájjellemzők felmérésére, jóllehet a táj fogalmi lényegéhez szorosan 
hozzátartoznak, viszonylag kevés elfogadott módszer létezik, illetve sokszor kritika éri azokat 
szubjektivitásuk miatt. Korlátozó tényező az előállításukhoz szükséges adatok hiánya is, az a tény, 
hogy nagytérségi, vagy országos, illetve kontinentális léptékben csak korlátozottan, vagy közvetett 
térinformatikai megoldásokkal alkalmazható, mivel alapvetően tényleges terepi felmérés, közvetlen 
megtapasztaláson alapuló információk gyűjtése szükséges hozzá. Erre pedig az alacsonyabb területi 
szinteken, középtáj, kistáj, kistérség, vagy helyi szinteken van mód. 
 
 
Táj-attraktivitás-vonzerő, szépség: a táj attraktivitása, szépsége az emberek által leggyakrabban 
emlegetett tájfunkció, illetve ökoszisztéma szolgáltatás. Ez azonban komplex jellemző, amely több 
mutató által jelzett tulajdonság (attributum) alapján határozható meg. Hollandiában egy modellt 
fejlesztettek ki térinformatikai alkalmazás használatával annak érdekében, hogy térképezni tudják a 
tájkarakter alapú tájtipizálási rendszerek felhasználásával kapcsolatos hazai és nemzetközi 
módszertanok elemzése  
 
A bemutatott példák mutatják, hogy a tájelemzésnek tovább kell lépnie a természetföldrajzi, illetve 
a tisztán biológiai szemléletű tájökológiai megközelítésen a táj antropogén alkotóinak és a táj 
ember általi érzékelésének feltérképezése irányába, annak érdekében, hogy a természetmegőrzést 
és az emberi életminőség megtartását és javítását egyaránt szolgálja egy átfogóbb nézőpontból. A 
tájkarakter elemzések és sokrétű alkalmazásuk nemzetközi áttekintése jól példázza az analízis felől a 
szintézis felé mutató irányt. Az is egyértelmű, hogy a térinformatikai alkalmazások fejlődése a 
lehetőségek tárházat nyitotta meg az újabb, komplex kvantitatív vizsgálatok irányába. Azonban azt is 
leszűrhetjük konklúzióként, hogy a terepi felmérés, a közvetlen megtapasztalás által nyert kvalitatív 
információk elengedhetetlen elemei a tájvizsgálatnak. A táj mennyiségek és minőségek eredőjeként 
írható le, így mindkét információtípus szükséges lényegének meghatározásához. Emellett azt is 
világosan láttatták a példák, hogy a különböző léptékekben a hangsúlyok eltolódnak a kétféle 
információ között. Minél nagyobb felbontásban vizsgálódunk, minél inkább a kistérségi, helyi szint 
felé közelítünk, ahol a táj alakulása és alakítása ténylegesen történik, annál nagyobb szerepet kapnak 
a percepcionális, minőségi információkat szolgáltató felmérések. 
 
 



Nemzeti Tájstratégia NTS (2017-2026) 
 
 Készült: Földművelésügyi Minisztérium, Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály koordinálásával 
 
A Nemzeti Tájstratégia (NTS) a tájat az Európai Táj Egyezményben (továbbiakban: Tájegyezmény) 
foglaltaknak megfelelően értelmezi. Ennek értelmében a táj az ember által érzékelt terület, amelynek 
jellege természeti tényezők és/vagy emberi tevékenységek hatása és kölcsönhatása eredményeként 
alakult ki. A táj egyformán fontos része az emberek életminőségének mindenhol: városon és falun, 
leromlott és kiváló állapotú területeken, a különlegesen szépnek tartott és ilyen adottság nélküli 
helyeken. Ennek értelmében a degradált, leromlott/rontott tájak éppúgy a stratégia tárgyát képezik, 
mint a védelem alatt álló kiemelt értékkel rendelkező és a védelem alatt nem álló tájak. Az európai 
tájak minősége és sokfélesége közös érték. Az NTS egyik alapfeladata a társadalom figyelmének és 
felelősségérzetének felkeltése annak érdekében, hogy a hazai, illetve a határon átnyúló tájak 
védelme, kezelése és tervezése céljából az érdekeltek helyi, országos és nemzetközi szinten is 
együttműködjenek. Jelen stratégia az egyezmény szellemiségének megfelelően a védelem-kezelés-
tervezés hármas eszközrendszerét alkalmazva határozza meg a célokat és feladatokat.  
 
 A táj védelme a táj jelentős vagy jellemző sajátosságainak megőrzésére és fenntartására vonatkozik. 
Örökségi értékét a táj természeti adottságai és/vagy az emberi tevékenységek révén kialakult 
elemeinek jellemző összetétele adja.  
 A táj kezelése a fenntartható fejlődés szempontjából olyan tevékenységet jelent, amelynek célja a táj 
rendszeres fenntartása. Célja, hogy a társadalmi, gazdasági és környezeti folyamatok által előidézett 
változásokat irányítsa és összhangba hozza.  
 A táj tervezése olyan céltudatos tevékenységet jelent, amelynek célja a táj fejlesztése, helyreállítása 
vagy új létesítése  
 
A magyar táj állapota  
A magyarországi tájak kb. fele átlagos táj, negyede degradált, intenzíven hasznosított, leromlott 
állapotú. A fennmaradó kb. negyede olyan extenzíven művelt, illetve természetközeli táj, amely 
átlagosnál nagyobb esztétikai élményt nyújt, kifejtve azt a jellemzően pozitív pszichológiai hatást, 
amelyet többnyire a növénnyel vagy vízzel fedett felszínek váltanak ki a látvány, a kellemes 
hanghatások, hőérzet, asszociációk, színek, természetes formák, stb. révén. A magyarországi épített 
örökségállomány színvonalát, értékeit tekintve európai, nemzetközi rangú, azonban sokszor ezek 
állapota, tudományos értékű helyreállításának hiánya, környezetének rendezetlensége, össze nem 
egyeztethető vagy hiányzó hasznosítása miatt korlátozott esztétikai élményt nyújt. 
 
A településhálózat legfőbb szervező eleme eredetileg a víz volt, a történetileg kialakult, sajátos 
településszerkezet (pl. alföldi tanyák és mezővárosok, dunántúli aprófalvak, kisvárosok) azonban 
átalakulóban van, a táj- és településszerkezetet egyaránt az egyneművé válás veszélyezteti. A 
kedvező tájállapot, a tájak sokszínűsége, illetve a tájkép fontos erőforrás, amely gazdasági 
tevékenységeket segít, munkahelyet teremt és jóllétünk alapja. 
 
MÉTA program (Magyarország Élőhelyeinek Térképi Adatbázisa, MTA ÖK ÖBI, 
http://www.novenyzetiterkep.hu) általános célkitűzése a hazai természetközeli növényzet 
állapotának pontos megismerése, teljes körű felmérése, természetes növényzeti örökség 
tudományos értékelése.   
 
Települési funkció  
Sok helyen megmaradt még a beépített és a nem-beépített területek egymástól jól elkülönülő, 
jellegzetes térbeli struktúrája, ami a települések fenntarthatóságának – a kompakt települések 
megvalósításának – záloga. A hétvégi házas, kiskertes területek is kifejezetten hazánkra jellemző 
tájelemek, elsősorban a nagyvárosok, agglomerálódó területeken és az üdülőterületek környékén.  
A tájkép, településkép, utcakép legtöbb településen hétköznapi, az elnéptelenedő településeken a 
leromlás már a településközpontban is látható. A vándorlási célpontot jelentő városok táji 
beágyazottsága gyenge. Az új építkezések, amelyek akár 40-100 évre meghatározzák az utcaképet, 
sokszor az illeszkedés igénye nélkül jelennek meg.  



A terepi adottságokhoz igazodás elmarad, a modern anyagok és az új technológiák napról-napra 
változó világában az anyaghasználat, a lépték, a színvilág közösségi normái átalakulóban vannak. 
Mindez kiegészül a légvezetékek utcaképet meghatározó rendszerével. A magyarországi 
településszegélyek, „településkapuk” funkcionálisan és esztétikailag is többnyire rendezetlenek. A 
vizuális kultúra szemléletformálásának eszközeit is alkalmazva kell elősegíteni az épületek tájba 
illesztésének gyakorlatát, teret adva annak, hogy a települések maguk határozhassák meg 
arculatukat, a hagyományok és az új funkciók esztétikus összehangolásával. Ennek elérése érdekében 
a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény a településkép-védelem biztosítására új 
eszközöket – településképi önkormányzati rendelet, településképi arculati kézikönyv – vezetett be, 
a településeink jellegzetes és értékes építészeti, arculati értékeinek megóvása érdekében. A helyi 
rendelet tartalmazza a helyi építészeti örökség területi és egyedi védelmét; a településszerkezet, a 
tájkarakter, tájképi elem és egyéb helyi adottság alapján a településképi szempontból meghatározó 
településképi követelményeket. A településkép minőségi formálására vonatkozó ajánlások között 
azonban nem csak építészeti, hanem közterület- illetve zöldfelület-alakítási előírások is megjelennek. 
Mindezek célja, hogy helyi szinten valósuljon meg a településkép védelme, széles körű nyilvánosság 
bevonása mellett.  
 
A lakásállományt 2016. január 1-jén 4,4 millió lakás alkotta (KSH), aminek fele 2,5 vagy annál több 
szobás. A népességszámhoz viszonyítva mennyiségi lakásprobléma nincs, ezért a települések 
terjeszkedése helyett a meglévő beépítések és lakásállomány megújítása a feladat, különös 
tekintettel arra, hogy az épületállomány állapota, különösen az energetikai jellemzői kedvezőtlenek. 
Új kihívás a felmelegedés, aminek mérséklésére a várostervezésnek, az építészeknek, 
tájépítészeknek, valamint az építőiparnak – a fenntarthatóság jegyében – új megoldásokat kell adnia.  
A várostervezés, építésügy, illetve örökségvédelem kihívása, hogy a kulturális örökségvédelmi elemek 
(pl. kastélyok, várak, várromok) és a közintézmények felújítása egyaránt táji beágyazottságuknak 
megfelelően, környezetükkel együtt integrált tervezéssel valósuljon meg.  
A barnamezős területekről nem rendelkezünk napra kész felmérésekkel, egységes kataszterrel, ami 
megakadályozza a célirányos rehabilitáció tervezését, támogatását. A kompakt települések elérése 
érdekében fontos a „belterületi” barnamezők kataszterezése, alkalmassági értékelése és funkcionális 
visszaillesztése a település szerkezetébe. 
- 
Legalább ennyire fontos a használaton kívüli épületek és építmények nyilvántartásba vétele, 
alkalmassági értékelése és alkalmassági értékelésen alapuló további sorsuk meghatározása. Sem 
települési bontásban, sem országos összesítésben nem áll rendelkezésre a használaton kívüli 
épületek, építmények, rozsdaövezetek katasztere 
Infrastruktúra és kommunikáció tájfunkciók  
 
A magyarországi tájak tájökológiai szerkezetét szegényítik a zöldmezős beépítések és a közlekedési 
infrastruktúra. A magyar tájban a települések is erős ökológiai gátat képeznek, azonban a 
főközlekedési utak, a vasutak járulnak leginkább hozzá az ökológiai zárványterületek kialakulásához. 
A közlekedési infrastruktúrák erős élőhely fragmentációt okoznak. Az élőhely feldarabolódása az 
élővilágot fenyegető legjelentősebb veszélyek egyike.  
Magyarország tíz legerősebben felszabdalt kistája rendre a következő: Somogyi parti sík, Visegrádi-
Dunakanyar, Budaörsi- és Budakeszi-medence, Balatoni-riviéra Vác-Pesti-Duna-völgy, Pécsi-síkság, 
Zagyva-völgy, Soproni-medence, Keszthelyi-riviéra, Tarna-völgy. Az Alföld mind a települések, mind 
az út-vasút felszabdaló paramétere alapján gyengén felszabdalt, míg a Dunántúli-dombság pedig 
erősen szabdalt (Csorba 2005.). 
 
Rekreációs tájfunkciók  
A magyar turizmus kínálati piacának jellemzői között meghatározó szerepet kapnak a természeti és 
kulturális örökségi értékek/elemek. A hazai táj turisztikai vonzereje elsősorban a sokszínűségében, a 
változatosságában nyilvánul meg. A külföldi turisták számára abszolút vonzerővel rendelkezik a 
főváros és környéke, valamint a gyógyfürdőhelyek, és a Balaton. A belföldi turizmusunkra kevésbé 
jellemző a földrajzi koncentráció.  
 



Értékes turisztikai élmény forrásai a hegy- és dombvidékek, az üdülésre alkalmas vízterületek, a 
jelentős termálvíz-készlet, a világörökségi helyszínek, a kiemelkedő értékű nemzeti parkok, 
vadászatra, a lovaglásra, horgászatra alkalmas természeti adottságok, a történelmi-, kulturális 
örökségek, beleértve a sajátos magyar gasztronómiát és a borászatot. 
 
A szép természeti környezetben fekvő falvaink – legyen az domb- és hegyvidék, vízi környezet, vagy 
síkvidéki tanyás térség – kitűnő terepet jelentenek a falusi turizmusnak. Egyre többen keresik ezt a 
fajta kikapcsolódást. 2015-ben több mint 400.000 vendégéjszakát realizáltak a hazai falusi 
szálláshelyeken (MTÜ). A fogadóképesség javításával, a kínálati elemek szélesítésével a turizmusnak a 
gazdasági felzárkózásban, a népesség megtartásában megmutatkozó pozitív hatása tovább 
növelhető. Mindezek elsősorban a belföldi turizmus által érintettek 
 
A turizmusnak jelentős a térigénye és a legtöbb üdülési formának tájalakító hatása is van. A turisztikai 
célpontok közelében a lakó és mezőgazdasági célú épületek egy részét átalakították üdülési vagy 
vendéglátóipari hasznosítási célból. A korábbi kis falvak a turizmus megjelenésével, a fürdővárosok 
kiépítésével jelentősen átalakultak. Megállapítható azonban az is, hogy a nem-turisztikai 
központokban a településen belüli rekreációs szabad terek, a városi parkhasználat és a városi terek 
rekreációs használata visszaszorult. 
 
A magyarországi tájak jövőképe öt fő pilléren nyugszik, amelyek a következők:  

 A tájat meghatározó környezeti elemek használata fenntartható és integrált.  
 Az értékes hagyományos tájhasználatok fennmaradnak. A degradált helyszínek helyreállítása 

megtörténik.  
 A természetközeli és az átalakított területeket, továbbá a termeléssel összefüggő tájhasználatot is 

változatosság és gazdagság jellemzi.  
 A beépített területek aránya alacsony, nem növekszik, vagy csak a tényleges igényeknek 

megfelelően növekszik; kompakt, élhető településekhez kötődik.  
 A települések, illetve az örökségi elemek táji beágyazottsága harmonikus.  

 
 
Információ bázis  
A módszertan térinformatikai alapokon, feldolgozáson nyugszik. A felhasznált alaptérképek – más 
tájkarakter lehatárolásokhoz hasonlóan – a természeti adottságok, a területhasználatok, a 
kultúrtörténeti, tájtörténeti, a vizuális, a tájökológiai adottságok köréből kerülnek ki. A felhasznált 
adatbázisok léptéke általában 1:50 000 volt. a vizuális adottságok vizsgálatán túl önálló 
szempontként a „tájérzetet” is figyelembe vették. A tájkarakter térkép hierarchikus rendszerű, három 
szintű: ország- > tájegységek - tájak  
A vizsgálat során hat témacsoportban dolgozták fel a rendelkezésre álló térképeket, a tájegységeket 
meghatározó táji változókat.  
1. A fizikai adottságok csoportba kerültek a domborzattal kapcsolatos adottságok (magasság, relief, 
kitettség stb.)  
2. A területhasználat, borítottság csoportba a felszínborítás és földhasználati adottságok.  
3. A történetiség csoportba került minden olyan elem, ami a kultúrtörténettel, emberi 
tevékenységgel kapcsolatos. Itt került feldolgozásra a településhálózat, az épített környezet, a 
tulajdoni viszonyok, vízfolyások hálózata, a közlekedési hálózat.  
4. A tájszerkezet csoportba a tájmetriai módszerekkel mérhető olyan tájökológiai paraméterek mint a 
diverzitás, fragmentáció.  
5. A láthatóság, látvány csoportba a vizualitással kapcsolatos adottságok kerültek (kilátópontok, 
landmarkok, fontos érdekes látványkapcsolatok, gyorsan változó és stabil látványelemek, utak, 
látványkárosító elemek stb.)  
6. A táj „érzete” csoportba az olyan nehezen megfogható, de a tájhoz egyértelműen kapcsolódó 
emlékek kerültek (irodalmi alkotások, nyelvi dialektusok, helyi termékek, technológiák, helynevek, 
történelmi események stb.) 
a módszertan nem elsősorban a területek fizikai lehatárolásáról szól.  
 
 



 
A metodika az alábbi fő lépésekből áll:  

 Tájkarakter területek azonosítása, lehatárolása  

 Tájértékelés (lehetőségek, veszélyeztető tényezők)  

 Tájminőségi célkitűzések meghatározása  

 Irányelvek, javaslatok, intézkedések összegyűjtése  

 Indikátor készlet meghatározása (follow-up indicators). 
 
Az első lépés a tájkarakter területek lehatárolása, amelyhez a különböző térinformatikai 
adatbázisokból, térképekből kinyerhető táji változókat (landscape variables) használnak. A következő 
lépésben a tájak (landscape unit) lehatárolása történik meg a mintázatok és a terepi azonosítás 
segítségével. A következő lépésben a tájfejlődés, tájváltozás vizsgálata következik. Ehhez 
felhasználnak történeti térképeket is. A következő fontos lépés a területegységekhez az értékek 
hozzárendelése. Ez nem a klasszikus értelemben vett tájértékelés, hanem az értékek összegyűjtése. 
Az értékek között az esztétikai, ökológiai, termelési, történeti, társadalmi, vallási és spirituális, 
szimbolikus és identitást képző értékeket különböztetnek meg. A szempontokat az egyediség, 
unikalitás, reprezentálás, integritás, különlegesség, szociális érték, harmónia szűrőjén keresztül 
vizsgálják. 
 
Ez a szempontrendszer nagy hasonlóságot mutat a kulturális örökségi, világörökségi értékek vizsgálati 
szempontrendszerével. Az értékek térképezése után a tájváltozás dinamikájának és az azt 
meghatározó faktoroknak a vizsgálata történik. Párhuzamosan ezzel a jövőbeni fejlődési 
lehetőségeket is vizsgálja. A legtöbb európai tájkarakter vizsgálat ennél többet nem is vállal. A 
területek lehatárolásánál nem különböztet meg típust vagy területet. A megfogalmazásban sem 
ezeket a kifejezéseket használja, hanem a „landscape unit” és a „landscape” szavakat. 
 
A módszertan második lépése a tájat fenyegető veszélyek és a potenciális lehetőségek vizsgálata.  
Ezt a részt nevezhetjük klasszikus tájértékelésnek is.  
A következő lépés az ELC által is javasolt tájminőségi célkitűzések meghatározása 
területegységenként. A célkitűzéseket a település, épített környezet, az infrastruktúra hálózatok és a 
zöldfelületi rendszer szempontjából vizsgálja. Határértékeket, iránymutatást, ajánlásokat fogalmaz e 
témakörökben, majd intézkedéseket, akciókat javasol az ágazati politika számára. Az utolsó lépésben 
indikátorkészletre tesz javaslatot a monitoring rendszer számára (follow-up). 
 
 
Összefoglalás: 
 
A tájkarakter meghatározása, a tájkarakter egységek határmegvonása a különböző tájalkotó elemek 
és tényezők kombinációjából adódó sokféleségben az egység, a közös vonások, a meghatározó jegyek 
látását és láttatását jelenti. A részek összegét, mint magasabb szerveződési szintet kell 
megragadnunk és ennek alapvető, lényeget adó jellemzőit felismernünk és bemutatnunk. A tájalkotó 
elemek és tényezők kutatását a földrajz évszázadok óta műveli és e tudományág fejlődése az 
információk gyarapodásával, miként más tudományok is, a specializáció felé indult el. A tájkutatás 
sajátos kihívást jelent ebben a helyzetben azzal az alapvető igényével, hogy adott földrajzi 
térségeknek nem pusztán egy-egy tényezőcsoportját (természet, vagy emberi alkotások és 
mintázatuk) veszi vizsgálat alá, hanem a térség egészét próbálja jellemezni és értelmezni, azaz az 
analízis felől a szintézis felé halad. A földrajzi alapkutatások és megközelítés mellett az ökológiában is 
megjelent a térszemlélet és ennek megnyilvánulásaként a tájökológia, ami az élőhelyek térbeli 
mintázatát állította kutatásai középpontjába. Emellett a gyakorlati életben a természet- és 
térhasználat – együttesen a környezet, illetve tájhasznosítás – mind több szélsőséget mutat, a 
túlzott intenzifikáció, illetve a felhagyás, elnéptelenedés között. A környezettervezés, a 
területrendezés, a térségfejlesztés és az ágazati stratégiák is mindinkább igénylik a szintetizált 
információkat a kiegyensúlyozott fejlesztések, a fenntartható jövő tervezésének megalapozása 
érdekében. Nyilvánvaló, hogy a sokrétű társadalmi igények versenyében konszenzuson alapuló 
döntésekre és ehhez határozott, tényeken alapuló iránymutatásra van szükség.  



A táj, mint alapvető forrása, befogadója és megjelenítője a potenciáloknak és azok hasznosításának, 
tükrözi az ember-természet és az ágazatok közötti kapcsolat minőségét és mint ilyen ehhez a 
konszenzusos döntéshozatalhoz járulhat hozzá, hiszen benne minden érdekelt és érintett megtalálja 
a helyét, szerepét és felfedezi a kapcsolatrendszerét a többiekkel.  
 
A bemutatott példák mutatják, hogy a tájelemzésnek tovább kell lépnie a természetföldrajzi, illetve 
a tisztán biológiai szemléletű tájökológiai megközelítésen a táj antropogén alkotóinak és a táj 
ember általi érzékelésének feltérképezése irányába, annak érdekében, hogy a természetmegőrzést 
és az emberi életminőség megtartását és javítását egyaránt szolgálja egy átfogóbb nézőpontból.  
A tájkarakter elemzések és sokrétű alkalmazásuk nemzetközi áttekintése jól példázza az analízis felől 
a szintézis felé mutató irányt. Az is egyértelmű, hogy a térinformatikai alkalmazások fejlődése a 
lehetőségek tárházat nyitotta meg az újabb, komplex kvantitatív vizsgálatok irányába.  
 
Azt is leszűrhetjük konklúzióként, hogy a terepi felmérés, a közvetlen megtapasztalás által nyert 
kvalitatív információk elengedhetetlen elemei a tájvizsgálatnak. A táj mennyiségek és minőségek 
eredőjeként írható le, így mindkét információtípus szükséges lényegének meghatározásához. 
Emellett azt is világosan láttatták a példák, hogy a különböző léptékekben a hangsúlyok eltolódnak a 
kétféle információ között. Minél nagyobb felbontásban vizsgálódunk, minél inkább a kistérségi, helyi 
szint felé közelítünk, ahol a táj alakulása és alakítása ténylegesen történik, annál nagyobb szerepet 
kapnak a percepcionális, minőségi információkat szolgáltató felmérések.  
 
Az is egyértelműen kirajzolódik a jó gyakorlatokból, hogy a valóban hathatós döntéstámogatás, 
tervezési alkalmazhatóság és alkalmazás csak abban az esetben valósul meg, ha nem egy konkrét 
könyvszerű – egyszer, s mindenkorra szóló - eredményt várunk, hanem folyamatként értelmezzük a 
tájkarakter meghatározását, amelynél térben mind részletesebben és időben előrehaladva a 
változásokat monitorozva járunk el. A példákból az látszik, hogy a két ország Európában, ahol 
évtizedes múltra tekint vissza a tájkarakter elemzés – Anglia és Franciaország – fokozatosan érlelte ki 
és ma is folyamatosan tökéletesíti azt a többszintű módszertant, amelynek egyre tágul az 
alkalmazásai köre. Az is látható, hogy ezekben az országokban azért nő a témakör társadalmi 
elfogadottsága, mert a kommunikáció alapvető elemét képezi a tájvizsgálatnak. Nem tudósok, illetve 
szakértők elzárt világában készül egy táj határmegvonása és leírása, hanem a helyi érintettekkel 
folytatott kommunikáció révén formálódik ki a végeredmény. A folyamatos egyeztetés, konzultáció 
és kommunikáció garanciája is annak, hogy mindazok, akiknek készül egy táj leírása (döntéshozók, 
tervezők, tájban élők, látogatók, gazdálkodók stb.) valóban használni is fogják azt, mert megtalálják 
benne a helyüket és szerepüket, felfedezhetik benne identitásuk, összetartozásuk, 
egymásrautaltságuk alapját és megértik, hogy ez értük és nem ellenük való. A táj, mint a természet 
és ember együttműködésének lenyomata tükröt tart az emberek elé. Általa felismerjük 
felelősségünket környezetünk minősége iránt. Amint mindez széles körben ismertté és elfogadottá 
válik, akkor a tájkarakter leírások közösséget, kapcsolatrendszert építő eszközzé is válnak. 
 
A nemzeti és közösségi identitás annak ellenére gyengül, hogy rendkívül gazdag természeti és 
kulturális örökségünk, beleértve többek között a magyar nyelvet, néprajzi hagyományainkat, a 
magyarság szellemi örökségét, régészeti és épített örökségünket is. A társadalomban, a jelentős 
értékrendi különbségekből fakadóan morális válság figyelhető meg. A hagyományok erősek, de a 
negatív berögződések is azok. A nemzeti identitás feléledését, megerősödését kívánja segíteni a 
hungarikum és a többszintű nemzeti értéktár rendszer kiépítése. A magyar nemzeti értékekről és a 
hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény hatálybalépése óta eltelt időszakban 19 megyei 
értéktár és több mint 900 települési értéktár jött létre, amelyek összesen több mint 1369 megyei 
értéket és 5863 települési értéket tartanak nyilván. 
 
Az ország lakosságának egyre nagyobb százaléka lakik városban (2015. január 1-i lakónépesség és 
közigazgatási állapot szerint: a lakosság 29,5%-a községben; 70,5%-a városi jogállású településen 
lakik), az emberek nagy hányada napjainak nagy részét négy fal között tölti, így nem tapasztalja meg 
életvitelének tájformáló hatásait, nem viseli közvetlenül annak következményeit.  
 



A globalizáció csökkenti a valahová tartozás érzését is, előtérbe kerül a mindenkitől való 
függetlenség. A változás, csere mindennapjaik szerves része, így nehezebben alakul ki kötődés az 
otthon érzetét jelentő természeti-, és táji értékek felé. Hiányzik egy olyan társadalmi felmérés, 
kérdőívezés, amely részletesen feltárja a társadalom tagjainak tájhoz fűződő viszonyát 
A tájtól elszakadó ember felelősségérzete gyengül, saját személyes felelősségét, annak közvetett 
volta miatt gyakran nem, vagy csak későn ismeri fel. Nem érzi a saját és a közösség felelősségét az 
eltűnő táji örökségi értékekért és a következményekkel egészen addig nem foglalkozik, míg a saját 
szubjektív értékrendjében magasabb helyet elfoglaló szempontjai, érdekei nem csorbulnak. A 
lakosság nagy része nem érzi magát motiváltnak, hogy részt vegyen a döntési folyamatokban, 
kevéssé kezdeményező. Kialakulatlan a közösségek tájjal kapcsolatos eszközrendszere, az 
állampolgárok és kisközösségek részvételi hajlandósága gyenge, kevés a tájért tenni akaró, táji 
örökség megőrzését célul kitűző aktív civil szervezet. 
 
A táj egyrészt információ-hordozó entitás, amely kulturális örökségi, művészeti, tudományos, 
oktatási, nevelési, ismeretterjesztési potenciált rejt. A táj szellemi forrásainak szűkebb szakmai vagy 
tágabb közismereti feltárulását segítik pl. a régészeti lelőhelyek, világörökségi területek, 
tanösvények, tematikus utak, natúrparkok, geoparkok, alapszelvény feltárások, botanikus kertek, 
szakrális építmények, látogatóközpontok. 
 
A tájkutatás hosszú távú perspektívájának biztosítása hozzájárulhatna a táj természeti és kulturális 
örökségének fenntartásához és az ágazatok közös erőfeszítésének sikeréhez, azonban a tájkutatás 
jelenlegi helyzete elégtelen. Finanszírozására komplex jellege miatt igen kevés állami és közösségi 
forrás áll rendelkezésre. Ezért kevés a tájkarakterre, illetve a tájszerkezet belső működési 
jellemzőinek megismerésére irányuló kutatás, ennek következményeként elégtelen a tájban 
bekövetkező anyag- és energiafolyamatokra vonatkozó információ. Az ágazati kutatások – kevés 
kivételtől eltekintve – nem vizsgálják a kutatás alkalmazásának tájra gyakorolt hatását, a tájhasználat 
változását, így annak társadalmi és gazdasági következményeivel sem számolnak. 
 
A magyar táj védelme, kezelése és tervezése érdekében kiemelkedő tevékenységet folytató helyi 
önkormányzatok, önkormányzati társulások és társadalmi szervezetek részére létrehozott díj, a 
Magyar Tájdíj. A díjat az a szervezet nyerheti el, amely táji örökség megőrzése, fejlesztése, valamint 
az ehhez kapcsolódó oktatás, szemléletformálás szakterületen kiemelkedő programot valósított meg. 
A Táji örökségünk megőrzéséért címmel létrehozott vándorkiállítás a példaértékű tevékenységeket 
teszi széles körben elérhetővé, mint pl. a Komplex táj- és természetgazdálkodási program 
megvalósítása a Zámolyi-medencében; A Bükkalja kiemelkedő természeti és kultúrtörténeti 
értékeinek védelme; a Tájvédelem és tájgazdálkodás a Gerecse Natúrparkban és az Által-ér 
völgyében; a Mesés Hetés Zöldút – Mintaprogram az egyedi tájértékek kataszterezésére és tényleges 
védelmére, egy határon átívelő térségi zöldút létrehozásának keretében 
 
A tájértékelés fázisában (terhelhetőség, környezeti értékelés) csekély szerepet kapnak a korszerű 
térinformatikai módszerek, az értékelés eredménye nem, vagy nem eléggé hat vissza a tervezés 
folyamatára, nincs területhasználati konfliktuskezelés, konfliktusfeloldás. A tájértékelés 
hatékonysága alacsony. A településrendezés szintjén gyakran elmarad a történeti, tájszerkezeti, a táj 
egyediségét meghatározó következtetések levonása. A települési és területrendezési tervek, 
szabályozások során nem jelenik meg a tájjelleghez való igazodás. A településtervezési jogszabályok a 
tájjal kapcsolatban laza keretrendszert fogalmaznak meg. A településrendezési eszközök 
elsődlegesen az építési szabályozásokra fókuszálnak. A valós tájhasználat befolyásolása érdekében 
további tervezői eszközök szükségesek. 
 
Hiányzik továbbá a tájak karakter alapú számbavétele, leírása, bemutatása (tájleltár), és a 
kapcsolódó minőségi célkitűzések meghatározása, valamint az ezen az alapon történő térségi 
tervezés. A tájjal kapcsolatos nyilvántartási rendszerek finanszírozási, hozzáférési, adatfeltöltési, 
adat-karbantartási, rendszer-karbantartási és kompatibilitási problémákkal terheltek. 
 
 



Mindezek alapján látható, hogy a környezet- és tájtudatosabb támogatáspolitikának vannak már 
meglévő alappillérei és részleges eredményei, mint pl. a Tanyafejlesztési Program, a Termelő Falu 
Program – Zártkerti revitalizációs Program, a Zöld infrastruktúra-hálózat fejlesztési és fenntartási 
akcióterv, a Barnamezős területek rehabilitációja, a Zöld város kialakítása, a Fenntartható 
városfejlesztés, a Fenntartható települési közlekedésfejlesztés, a Megyei jogú városok leromlott 
városi területeinek rehabilitációja, élőhelyek fejlesztések, élőhelyek rekonstrukciója. Ugyanakkor a 
jövőt illetően szükséges megvizsgálni azt is, hogy mely esetekben és mely alapoknál, fejlesztési 
forrásoknál miként lehetséges a támogatáspolitika és a tájvédelem eszközrendszereit összehangolni. 
 
A cél: 
A táj védelme a táj jelentős vagy jellemző sajátosságainak megőrzésére és fenntartására vonatkozik. 
Örökségi értékét a táj természeti adottságai és/vagy az emberi tevékenységek révén kialakult 
elemeinek jellemző összetétele adja.  
 
A táj tervezése olyan céltudatos tevékenységet jelent, amelynek célja a táj fejlesztése, helyreállítása 
vagy új létesítése. 
Táji adottságokon alapuló tájhasznosítás kereteinek meghatározása  
Az átfogó célkitűzés elérése érdekében először a tervezési rendszer és a hatósági munka alapját és 
hátterét képező, táji adottságokat tartalmazó téradatok nyilvántartásait fejleszteni kell, mind terepi 
felmérések alapján, mind automatizált módszerekkel. Ez a fejlesztés magában foglalja a már meglévő 
adatbázisok adattartalmának, attribútumainak frissítését, illetve hiányzó téradat struktúrák 
létrehozását.  
 
A táji adottságok felmérése alapján történik a magyarországi tájak azonosítása. Az azonosítás 
lépéseként ki kell dolgozni a magyarországi tájak tájkarakter alapú tájtipizálási módszertanát. A 
módszertan alapján létre kell hozni az országos tájkarakter területek komplex digitális adatbázisát. Ki 
kell dolgozni a tájkarakter-területek térségi és helyi szintű lehatárolásának módszertanát. A térségi és 
helyi szintű lehatárolás módszertana alapján létre kell hozni a térségi és helyi tájkarakter területek 
komplex digitális adatbázisát. Az országos tájkarakter területekre, térségi tájkarakter területekre és a 
helyi tájkarakter területekre minőségi célkitűzéseket és kezelési irányelveket kell meghatározni.  
A „történeti táj” kulturális örökségvédelmi kategória szakmai megalapozása megteremti a 
lehetőségét, hogy új történeti tájak kerüljenek lehatárolásra. 
 
A kompakt települési modellt és a klímabarát települési modellt tovább kell fejleszteni, közérthetővé 
kell tenni. Ki kell dolgozni a táji léptékű örökségvédelem módszertanát. Mindezek 
rendszerbefoglalásaként ki kell dolgozni a tájtervek hierarchikus rendszerét. 
 
A tájhasználat változásának nyomon követése  
A tájhasználat változását és a tájkarakter változását nyomon kell követni. Fel kell mérni és össze kell 
hasonlítani a tájváltozási folyamatok nyomon követésének lehetséges intézményi hátterét és 
lehetséges eszközállományát. Költséghatékony jól pozícionált intézmény kiválasztása után ki kell 
alakítani és fejleszteni kell a tájváltozási folyamatok nyomon követésének eszközrendszerét. 
A táji adottságokon alapuló tájhasználat jelenjen meg elvként a készülő stratégiai és tervezési 
dokumentumokban, jogszabályokban. 
 
Elő kell segíteni, hogy az ágazati kutatások vonják a vizsgálatuk tárgykörébe a tájban bekövetkező 
lehetséges változásokat, a táj szerkezetére, a táj karakterére, a tájban lezajló anyag- és 
energiafolyamatokra gyakorolt hatásokat. Induljanak komplex tájkutatások. 
Az éghajlathoz való alkalmazkodás jegyében felül kell vizsgálni a települések szerkezetét, és a 
tervezése során a bölcs és takarékos területhasznosítást, a felhagyott területek új funkcióval történő 
ellátását és a klímabarát települési modellt együttesen kell alkalmazni. A klímaadaptációs 
beavatkozásoknak az épületenergetikai felújításokon túlmenően várostervezési, zöldfelület-
tervezési, barnamező- és rozsdaövezet-felújítási elemekkel kell bővülnie. A táji adottságokat 
figyelembe kell venni az ipari létesítmények helyszínének kiválasztásakor, illetve biztosítani kell a 
létesítmény tájbaillesztését.  



A kulturális örökségvédelmi elemek és a közintézmények felújítása egyaránt táji beágyazottságuknak 
megfelelően, környezetükkel együtt integrált tervezéssel kell, hogy történjen. A lakó- és üdülési 
rendeltetésű épületek tájba illesztését a lakosság, vizuális kultúrájának segítésével kell növelni. A 
helyi települési tájkarakter alakításában teret kell, hogy kapjon a helyi lakosság igénye, percepciója. 
Fontos, hogy a települések a hagyományok és az új funkciók esztétikus összehangolásával maguk 
határozhassák meg arculatukat, és ez a cél egyben a tájidentitás növeléséhez is hozzájárul.  
A települések energetikai korszerűsítése során a fényterhelés csökkentését is célul kell tűzni, 
intelligens megvilágítással a települések fénykupoláját csökkenteni kell és a biológiai rendszerekre, 
emberi egészségre kevésbé káros spektrális összetételt kell alkalmazni. 
 
Az oktatásban a tájjal kapcsolatos ismeretek átadása nem korlátozódhat a tájhoz értő szakemberek 
szűk körére, hanem ki kell, hogy terjedjen többek között a mérnök-képzésekre és minden más olyan 
képzésre, amelynek leendő szakemberei döntéseikkel a tájállapotát, használatát befolyásolják. A 
képzés és oktatás erősítése szükséges a tájjal kapcsolatos ismeretanyaggal, a tájban való 
gondolkodás szemléletével. Ezért szükséges a képzés és oktatás auditja és korszerűsítése. A táji 
adottságokon alapuló tájhasználat megvalósításához szükséges alapismereteket – a korosztálynak 
megfelelő ismeretanyaggal – generálisan kell integrálni a köznevelésbe és a felsőoktatásba is. A tájjal 
kapcsolatos alapismereteket integrálni kell az élethosszig tartó tanulásba. 
 
Az Európa Tanács elvárása alapján Magyarországnak társadalmi részvétellel készülő tájleltárt kell 
készíteni és nyilvántartást kell vezetni a tájak változásáról. A feladat végrehajtása során fel kell 
mérni és össze kell hasonlítani a tájváltozási folyamatok nyomon követésének lehetséges intézményi 
hátterét és lehetséges eszközállományát. Költséghatékony, jól pozícionált intézmény kiválasztása 
után ki kell alakítani és fejleszteni kell a tájváltozási folyamatok nyomon követésének 
eszközrendszerét, biztosítani kell ennek forrását. Az NTS intézményi megfeleltethetőségi vizsgálatot 
és eszközauditot követően a kormányt jelöli meg felelősként a tájhasználat változását és a tájkarakter 
változást nyomon követő intézmény kijelöléséről vagy felállításáról. 
 
Élhető táj – élhető település – bölcs tájhasznosítás című célhoz járul (vagy járulhat)  
- A közösségi jelentőségű természeti értékek hosszú távú megőrzését és fejlesztését, valamint az EU 
Biológiai Sokféleség Stratégiája 2020 célkitűzéseinek hazai szintű megvalósítását megalapozó 
stratégiai vizsgálatok (KEHOP-VEKOP);  

 az erdei ökoszisztémák térítésmentesen nyújtott közjóléti funkcióinak fejlesztése (VP);  

 az agrár-erdészeti rendszerek létrehozása (VP);  

 a Tanyafejlesztési Program (VP);  

 a Termelő Falu Program – Zártkerti revitalizációs Program (VP);  

 az éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtandó 
támogatás  

 a Zöld infrastruktúra-hálózat fejlesztési és fenntartási akcióterv – ZIFFA (TOP);  

 a Barnamezős területek rehabilitációja (TOP);  

 a Zöld város kialakítása (TOP);  

 a Fenntartható városfejlesztés (TOP);  

 a Fenntartható települési közlekedésfejlesztés (TOP);  

 a Megyei jogú városok leromlott városi területeinek rehabilitációja (TOP);  

 a Világörökségi helyszínek fejlesztése (GINOP);  

 a környezetvédelmi szolgáltatásokat biztosító akvakultúra (MAHOP).  
 
A tájidentitás növelése című cél többségében olyan intézkedéseket tartalmaz, amelyek nem 
igényelnek külön forrásokat a költségvetésben. Azonban a cél eléréséhez nagyban hozzájárul, ha az 
oktatási intézmények, érdekvédelmi szervek és a civil szektor eszközrendszere, a szervezetek 
működése címzett költségvetési, támogatási megerősítést kap. 
 
hagyománytudatos fejlesztés , Hagyományfenntartó cél, Hagyományozódás 
 
 



Eredmények  
A kutatás eredményeit tanulmányokban publikálták. Minden tájegységre egy-egy (hazai megye 
nagyság) 240–270 oldalas tanulmány készült. A „Camp de Tarragona” tájegységre (territorial units) 
készült tanulmány tartalomjegyzéke. A fejezetekből egy-egy oldal mintaszerűen bemutatásra kerül.  

 Metodológia (42 oldal)  

 Természeti erőforrások (15 oldal)  

 Humán erőforrások (7 oldal)  

 A táj jelenlegi állapota (15 oldal)  

 A táj megjelenése a művészetekben (17 oldal)  

 A táj értékei (22 oldal)  

 Tájdinamika és tájváltozási folyamatok (7 oldal) 

 A tájkép változása (8 oldal)  

 Veszélyek, lehetőségek (7 oldal)  

 Kiemelt figyelmet érdemlő tájrészletek (15 oldal)  

 Tájminőségi célkitűzések (46 oldal)  

 Javasolt intézkedések, szabályozók, akciók (41 oldal)  

 Megállapítások (5 oldal 
 
A tájegység kötetek második fejezete a tájak (karakter területek) bemutatásával folytatódik 
 
Eredmények hasznosítása  
A katalán Landscape Observatory kifejezett célja, hogy a megfogalmazott elvek, iránymutatások 
bekerüljenek a regionális tervezési rendszerbe. Az obszervatórium vezetőségi tagjai között a 
tudományos élet, a helyi szervezetek, az önkormányzatok képviselői mellett a tartomány 
irányításáért, tervezéséért felelős vezetők is helyet kaptak. Az obszervatórium feladata, hogy az 
elősegítse az ágazati tervezést. A részletes tájleírások beépülnek a helyi oktatási anyagokba, 
kommunikációba, növelve ezzel a helyi identitástudatot. Az obszervatórium részletes feladatlistája  
 
az alábbiakat tartalmazza:  
a tájalakulás, tájváltozás folyamatos figyelése, az erre alkalmas folyamatok folyamatos finomítása,  
a tájminőségi célkitűzések meghatározása és az ennek eléréséhez szükséges eszközök 
meghatározása, adaptálása,  

 tájvédelmi, tájfejlesztési akciók szervezése,  

 tájkatalógus készítése, értékelések készítése,  

 négyévente tájleltár készítése Katalónia teljes területére, a Katalán parlament számára,  

 az európai, tájjal kapcsolatos szabályozások folyamatos követése,  

 tájjal kapcsolatos kutatások szervezése, kampányok szervezése, a táj folyamatos központi 
figyelembe tartása,  

 tanulmányok, jelentések, kutatási anyagok, metodikák terjesztése,  

 szemináriumok, kurzusok, kiállítások szervezése.  
 

Nemzetközi módszertani kitekintés 
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KAPCSOLATOS HAZAI ÉS NEMZETKÖZI MÓDSZERTANOK ELEMZÉSE 
MEGBÍZÓ: Földművelésügyi Minisztérium  
Készítő: TÁJMŰHELY Táj- és Környezetkutató, Tervező és Tanácsadó Kft.  
Ormos Imre Alapítvány. Budapest, 2017. február 
 
A tájkarakter elemzéssel nem az alkotóelemeket külön-külön vizsgáljuk, hanem sajátos együttesüket, 
azaz a természet és az ember kölcsönhatása által létrehozott entitások lenyomatának jellemzőit 
ragadjuk meg. Ezáltal egy térbeli keretet, platformot hozunk létre a részek (tájalkotó elemek és 
tájhasználatok, tájfunkciók) rendszerbe illesztéséhez, viszonyítási alapot teremtünk a táj természeti 
és antropogén elemeinek és a tájban zajló tevékenységeknek megítéléséhez, értékeléséhez és ily 
módon a döntések számára.  



 
A tájkarakter elemzés tehát egy döntéselőkészítő eszköz, amely hatósági, tervezési és stratégiai 
döntésekhez szolgáltat információt. Ugyanakkor a kommunikáció eszköze is, mert a tájban élők, 
gazdálkodók, a táj látogatói el tudják helyezni magukat abban a térbeli és működési 
viszonyrendszerben, amelyben tartózkodnak és tevékenykednek. A tájkarakter elemzés a változások 
kezeléséhez szolgáltat alapinformációt, a tájmonitoring és a tájstratégiák alapja. Végső soron a 
fenntartható fejlődés alapadatbázisa, mivel a természeti/környezeti, a gazdasági és a társadalmi 
folyamatok összességének leképeződését mutatja. 
 
A tájkarakter meghatározása, a tájak karakter alapú tipizálása és a földrajzi tájak karakterének 
leírása nem előzmény nélküli. Egyrészt a hazai és nemzetközi földrajzi tájosztályozások és 
tájlehatárolások, másrészt az európai és más földrészek tájkarakter kutatási módszertana és 
meghatározási példái jelentenek tudományos és gyakorlati előzményt a hazai tájkarakter 
tipizáláshoz. 
Európai Táj Egyezmény (2000. október 20. Firenze) aláírásával a tájak számbavétele, rendszerezése 
az akadémiai kutatások köréből kilépve, rövid idő alatt a tájpolitika, a területi tervezés, a nemzetközi 
egyezmények, kutatások szintjére emelkedett. 2005-ben már megszületett az első olyan átfogó 
tanulmány, amely a tájak, tájlehatárolások kérdésével, módszertani kérdéseivel foglalkozott  projekt 
keretében négy fő táji, természeti és kulturális adottság alapján táji indikátorok segítségével európai 
szinten tájkarakter területek lehatárolását végezték el   legegyszerűbbnek tekinthető metodikák sok 
országban egy felülről szervezett, rövid idő alatt elvégezett, atlaszszerű lehatároláshoz vezettek. 
 
A legutóbbi frissítés már az Európai Táj Egyezmény javaslatainak megfelelően történt. 

 számba veszi a területén található tájakat;  

 elemzi jellemző vonásaikat, valamint azokat a hatásokat, amelyek alakítják őket;  

 számon tartja a változásokat;  

 értékeli az így számba vett tájakat, figyelembe véve azokat az értékeket, amelyeket az 
érdekelt felek és az érintett lakosság nekik tulajdonít.  

 
Ekkor a hangsúly a természeti elemek leírására helyeződött. A természettudományos megközelítés 
terjedése nyomán tájfogalmakat alkottak az ökológusok, akik biológiai alapon tekintenek a tájra, 
mint az élőhelyek mintázatának megjelenítőjére. A mezőgazdák, akik a művelt táj, vagy a német és 
angol nyelvből átvett kifejezéssel, a ’kultúrtáj’ gazdái a termesztőtájakban gondolkodnak. Az 
erdészet táji erdőgazdálkodási szemlélete is erősen természetföldrajzi meghatározottságú. Az 
építészek és regionális tervezők is a természet egy földrajzi egységének tekintik a tájat, ami 
települések körül található. Ez a település és a „környező táj” elképzelés, ami egy „lyukas sajt” 
koncepcióként írható le. A „lyukak” a települések, amiket kivágtak a tájból. 
A közvélemény, a laikusok is használják a tájfogalmat, amiről elmondható az erős érzelmi kötődés.  
A tájfogalomhoz a szülőföldet, illetve az üdülést, turizmust kapcsolják, ami valamely preferenciát 
és kötődést jelez. 
 
Tájjelleg (tájkarakter): A természeti és antropogén tájalkotó tényezők együtthatásából kialakuló, 
adott tájrészletre jellemző mintázat vagy rendszer, amely egy tájat más tájrészletektől 
megkülönböztethetővé tesz. 218/2009. (X. 6.) KORM. RENDELET 
 
Táj karakteradó elemei: jellegzetes elemek, vagy elemek kombinációja, amely a megkülönböztethető 
karakter kialakulásához vezet.  
 
Tájkarakter kulcsjellemzői: az alapvető karakterformáló elemeknek és azoknak az elemeknek a 
kombinációi, amelyek révén a jellemző karakterű területek lehatárolhatók és amennyiben ezek 
megváltoznának, vagy eltűnnének, azoknak jelentős hatása lenne a jelenlegi karakterre. Általában ide 
tartozik a domborzat, a felszínborítás, a táblamintázat, a településmintázat és az esztétikai jellemzők.  
 
 



Tájkarakter terület: egyedi terület, valamely tájtípus önálló földrajzi térsége. Minden tájkarakter 
területnek sajátos, egyéni karaktere, identitása van akkor is, ha ugyanazok az általános 
természetföldrajzi jellemzőik. Ez a megkülönböztetés megjelenik a megnevezésben is. A tájkarakter 
területek egyedi helynevet viselnek.  
 
Tájkarakter típusok: olyan jellegzetes területek, amelyek karaktere relatív homogén, és a Föld 
számos vidékén, több kontinensen, vagy országrészben előfordulhatnak, de bárhol is legyenek, 
mindenütt ugyanazokat a főbb jellegzetességeket hordozzák. A földrajz a természetföldrajzi 
jellemzők alapján határolja le a tájtípusokat pl. a vulkáni, vagy mészkőhegységek, a folyóvölgyek, 
vagy a lápvidékek.  
 
Az önálló tájkarakter típusba tartozó tájakon hasonlóak a természeti (klíma, geológiai, domborzati 
és talajadottságok, vegetációborítás), és az antropogén (tájhasználat, település és táblamintázat) 
jellemzők, függetlenül attól, hogy hol találhatók.  
 
Tájkarakter típusok az elsődleges tájhasználati funkciók szerint: a tájhasználat szempontjából 
megkülönböztethető tájtípusok: mezőgazdasági táj, kertes táj, erdőtáj, ipartáj, lakó (települési) táj, 
üdülőtáj.  A tájkarakter elemzés nem a tájat érintő változásokkal szembeni ellenállás eszköze. Sokkal 
inkább egy döntéstámogató eszköz, amely segít megérteni, hogy milyen a táj ma, miért lett ilyen és 
hogyan változhat a jövőben. Az a szerepe, hogy segítse a helyes fejlesztési döntéseket, amelyek révén 
az értékelt jellegzetességek, különlegességek nem tűnnek el a tájból, amelyek a karakter 
érvényesülését, erőteljesebbé tételét segítik. Igen hathatós eszköze lehet a fejlesztési, a rendezési és 
a kezelési tervezésnek. 
 
A tájkarakter  meghatározás az a folyamat, amely a hasonló karakterű területeket meghatározza, 
lehatárolja, osztályozza, térképezi és értékmentesen leírja a karakterüket. A tájkarakter értékelés a 
tájkarakter leírásra épül, mindig valamely konkrét alkalmazás, illetve használati cél összefüggésében 
végezhető el.  Az objektivitásnak és a szubjektivitásnak is helye van a folyamatban. Elfogadott, hogy 
a tájkarakter elemzésben van szerepe a szubjektív megítélésnek, de ezt szisztematikus és átlátható 
módon kell megtenni. A karakter meghatározásnak összességében objektív folyamatnak kell lennie, 
de a döntéseket alátámasztó értékítélet hordoz bizonyos szubjektivitást, amelyet úgy lehet világossá 
tenni, hogy az elemzés során konkrét kritériumokat alkalmaznak. A tájalkotó elemek áttekintése, a 
tájtípusok térképezése és leírása, amelyről azt hihetnénk, hogy teljesen objektívek, szintén 
tartalmazhat bizonyos szubjektív elemeket. Ez csak akkor kerülhető el, ha az egész feladatot a 
térképek mérhető attribútumaira redukáljuk és az adatokat mennyiségileg vizsgáljuk, de ez a 
megközelítés nem jelenítené meg a tájkarakter minden vonatkozását, sem a hely szellemét. 
 
Az áttekintett nemzeti tanulmányok közül, a holland, a vallon, a katalán, az angol, és a francia 
kifejezetten nagy hangsúlyt fektet a táj mozgatórugóinak a feltárására, a táj történetiségének a 
vizsgálatára. A helyi, önkormányzati, kistérségi szinten készülő módszertanok történeti térképeket, 
korabeli fotókat, rajzokat, művészeti ábrázolásokat is tartalmaznak.  
 
Információbázisok: felhasznált analóg, vagy digitális alapadatok, illetve származtatott információk 
(természeti,   társadalmi, percepcionális: pl geológia, klíma, geomorfológia, felszínborítási elemzők 
stb.)  terepi felvételezés, fotók – az ebben résztvevők köre  
 
Feldolgozás módszere  

 állapotelemzés, vagy monitoring, azaz tájváltozás vizsgálat is történik-e  

 a készítő szakértők köre  

 térinformatika  

 indikátorok 

 szoftverek  

 lépték, felbontás (legkisebb területegység, vektor, vagy raszter)  

 a módszer átláthatósága, alkalmazhatósága hazai viszonyokra  

 érintettek bevonása, ezek köre, ennek módja  



 
Eredmény  

 a lehatárolt egységek bemutatásának módja példákkal: térkép, leírás, statisztika, fotók, rajzok  

 a fő karaktervonások leírása szerepel-e, ha igen akkor példák  

 értékelést tartalmaz-e, ha igen mit hogyan minősít?  

 javaslatokat tartalmaz-e a policy-k számára  
 
Eredmény hasznosítása  

 monitoring  

 ágazati és horizontális stratégiák  

 terület és településrendezés  
 
Szabad tér, a tájkép látványa: a tájak sok esetben a harmóniát, a stabilitást, a természetességet 
jelentik az emberek számára. Míg a városok teljesen ellenőrzött térségek, a táj a szabadság és a  
változatosság hordozója, jóllehet az európai tájak képét, pl. a nyitottságot és a zártságot is az emberi 
használat alakítja és ez a domborzattal kombinálva adja a tájkép fő vonásait. A tájhoz fűződő pozitív 
érzetek összefüggenek azzal, hogy a táj ebben a városon kívüli térként értelmezett mivoltában a 
fizikai és a mentális megújulás forrása, rekreációs és sporttevékenységek színtere, inspirációt nyújtó 
tér.  
 
Kulturális örökség: az európai tájban igen lényeges szerepet töltenek be a kulturális (antropogén) 
elemek, több hagyományos szerkezetet, művelési módot, ősi építményeket, farmokat, történeti 
települést őriznek. Értékeket hordoz a művészet és a táj összekapcsolódása is.  
 
A tájtipizálást felhasználták a legértékesebb művelt tájtípusok azonosítására, amelyeknél a 
változásra való érzékenységet monitorozták a nemzeti tájvédelmi stratégia számára. Ez utóbbi 
különösen jelentős, a megőrzés közvetlen felelősségi szintje regionális. 
 
Néhány külföldi megoldási példa: 
 
Anglia és Skócia 
A tájkarakter tanulmányok terjedésében meghatározó fok volt, hogy 2002-ben megjelent Carys 
Swanwick „Character Assessment Guidance for England and Scotland” című tanulmánya. A 
tanulmány a tájkarakter vizsgálatok első módszertani útmutatójának tekinthető. Anglia és Skócia 
mellett, azzal szinte párhuzamosan Írországban is megkezdődtek a tájkarakter kutatások.  
Az első általános tájkarakter módszertant bemutató tanulmány a „The Landscape and Landscape 
Assessment Guidelines” 2000-ben jelent meg. 
 
Angol módszertan szerint a tájkarakter elemzések nem követik a közigazgatási határokat,  
az elemzések egyik „végterméke” a tájtípusokat tartalmazó térkép,  

 állandó egyeztetés szükséges a különböző „érdekcsoportokkal”,  

 a tájkarakter elemzés nem jogszabályban rögzített,  

 az elemzések eredményei hierarchikusan épülnek egymásba,  

 az elemzéseket szakemberek végzik, de egyre nagyobb a jelentősége a laikusok bevonásának,  

 folyamatosan történik a helyi, kistérségi tájkaraktertípusok meghatározása,  

 a meghatározást tervezőirodák végzik, az eredményeket korábban a Countryside Agency 
folyamatosan gyűjtötte és publikálta,  

 a folyamat legalább olyan fontos, mint a végeredmény  
 
Franciaországban 1994-re megfogalmazta a „tájatlaszok” készítésének metodikáját. A tájatlaszok 
olyan kisebb területegységekre, régiókra készülő tájleírások, amelyek a természeti, kultúrtörténeti és 
vizuális adottságok feltárásával, a helyi lakosok bevonásával készülnek. Napjainkig mintegy 65 
regionális tájatlasz készült el, lefedve az ország 90%-át. A tájatlaszokat 10 évente frissítik a 
változásoknak megfelelően.  
 



Francia elvek szerint a tájban való gondolkodás egy átfogó térszemléletet jelez, mert a táj 
megmutatja az adottságokat és  folyamatokat,  a táj a területfejlesztés tőkéje, bázisa, diverzitása és 
egyedisége a területi fejlődés alapja, a táj fontos része az emberi környezetnek, a tájatlasz 
információs eszköz – elsősorban a térségi döntéshozók számára, elősegíti a táji beavatkozásokat.  
 
A francia tájtipizálás erőssége a regionális tájatlaszokból tűnik ki és különösen értékes az idézett 
digitális tájfénykép gyűjtemény. Minthogy Franciaország területe többszöröse hazánknak, az itteni 
régiók kiterjedése nem áll messze Magyarország egész területéről. A regionális tájtipizálás 
módszertanát több mint 20 éve folyamatosan fejlesztik. A  tájtípusok lehatárolását a geológiai és a 
vegetációs térképekkel kezdik, s az adatokat kiegészítik az űrfelvételekkel. Az ajánlott módszer ezen a 
ponton elkanyarodik a tájkarakter metodika felé, mert a fenti alapadatok után kijelölik a tájegység 
vizuálisan legjellemzőbb részleteit, majd térképre viszik a természetvédelmi és kultúrtörténeti 
objektumokat, a kilátópontokat, stb. Ami még a fizikai földrajz határterületeként értelmezhető, az a 
természeti veszélyeket és a környezetszennyezést (vizuális látványzavarást is beleértve!) bemutató 
konfliktustérképek elkészítése, valamint a tájfejlődési tendenciákat bemutató térkép. Ez utóbbi pl. 
bemutatja és térképen bejelöli a városkörnyéki urbanizációs zóna terjedését, ill. az elnéptelenedő, 
leromló infrastruktúrájú leszakadó térségeket. 
 
A tájatlasz készítés  
három pillére: kommunikáció a helyi érintettekkel, terepbejárás, irodai munka,  
a folyamat pedig dinamikus, változik a társadalmi megítélés és a tudatosság növelés nagyon fontos  
 
Katalán tájkarakter értékelés az egyik legjobb olyan megközelítés, módszertan, amely egy 
folyamatosan működő monitoring rendszert a Landscape Observatory-nak nevezett táji intézetet 
eredményezett.  
 
Hollandiában felről, szervezve tartományonként, majd az azon belül régiónként a tájkarakter 
leírásokat (tájleírásokat) és a hozzá kapcsolódó tájminőségi célkitűzéseket. A tanulmányok 
megalapozó dokumentációként szolgálnak a területi tervezés számára. 
A tájvédelem, tájkarakter védelem a holland területi tervezési szisztémába integránsan beépül. A 
térségekre, településekre készülő tervek között készülnek az úgynevezett „tájfejlesztési tervek” 
(Landscape development plan). A tervek nem kötelező jellegűek, településekre készülnek. A minőségi 
célkitűzéseket tartalmazó tervvel (Quality plan) együtt azonban meghatározzák a településekre 
készülő szabályozási terveket (Zoning plan), inspirálhatják a tervezőket. A tájegységekre készülő 
minőségi célkitűzéseken kívül településekre készül a tájfejlesztési terv (Landscape Development 
Plan), amelyeket később hivatalos szerkezeti terveknél, szabályozási terveknél használnak fel. A terv 
fő célkitűzése a helyi táji identitás megőrzése, erősítése, védelme, de a tájjal kapcsolatos 
harmonikus fejlesztési elképzeléseket is tartalmaznak. A terv mindig konszenzus alapján a helyi 
lakosok bevonásával együtt készül. 
 
Ausztriában a „művelt tájak felosztása” a „Kulturlandschaftsgliederung Österreich” című nemzeti 
kutatási projekt keretében készült el 2002-ben. Célja mindenek előtt a tájak fenntartható 
fejlődésének elősegítése olyan ökológiai téregységek lehatárolása révén, amely a környezettervezés 
számára alapadatbázisként szolgál. Tudományos kutatás eredménye, amely célzottan a tervezést 
segíti. Egyszeri adott állapotot mutat be. Értékelést nem tartalmaz.  Tájtípusokat határol le 2 
hierarchiaszinten, amelyek nem igazodnak a közigazgatási határokhoz. Felülről építkező rendszer.  
Információbázisa elsősorban az űrfelvételek (1:200 000) és topográfiai térképek alapján készült a 
tájtipizálás. 
 
Finnország tájkutatása az 1920-as években kezdődött. 1925-ben jelent meg a Nemzeti Atlasz, amely 
J.G.Granö szerkesztésében tartalmazta az első tájhatárokat. Az ELC szellemének megfelelő 
tájkarakter lehatárolások még nem készültek. 1992-ben Finnországban 27 tájegységet neveztek meg 
mint nemzeti tájat (National landscapes). A tájegységek határait térképen nem jelölték. 1995-ben a 
készülő regionális tájhasznosítási terv (Regional Land Use Plans) keretében 156 tájegységet jelöltek ki 
nemzetileg értékes tájegységnek „Nationally valuable landscapes”. A kijelölés fő szempontja a 
kulturális, tájképi és építészeti értékesség volt. 



 
Írország 70 ezer km2-es nagyságával Magyarországhoz hasonló léptékű 
A tájkarakter értékelés nem országosan felülről kezdve készült hanem az útmutató szerint a megyék 
készítik el (26 megye). Időszakonként, az elkészült megyei értékelések tapasztalatait összegyűjtik, 
kiértékelik. A tájkarakter értékelések a hat évre szóló megyei fejlesztési tervek (County Development 
Plan) részét képezik 
A feldolgozás folyamata a típusok és területek lehatárolása után az értékek meghatározásával 
folytatódik (landscape values). Ez a lépés a meglévő védettségek összegyűjtésével, térképezésével, 
terepi munkával, helyi konzultációkkal folytatódik. Ahogy korábban is írtuk az értékeket három fő 
csoportban vizsgálja: természeti értékek, tájképi, esztétikai értékek, és kulturális értékek. Mind a 
típusokra, mind a területekre összegyűjtik, rendszerezik az értékeket. 
A feldolgozás a meglévő ágazati elképzelések áttekintésével, helyszínelésekkel, konzultációkkal 
történik. A tájkarakter értékelés általában 1:50 000-es térképen történik, de kisebb területekre 1:25 
000-es méretarányban is készültek értékelések. 
Az ír tájkarakter térképezés jó példa arra, hogy mind a készítés kereteit, a tipizálás módszertanát, a 
metodikát mind a felhasználás módjait érdemes részletesebben kidolgozni, szabályozni, 
egységesíteni. 
 
A készítők kétharmada úgy érzi, hogy a tanulmány a későbbiekben befolyásolta a döntéshozatal 
valamilyen szintjét. Ennek ellenére az LCA megítélése elég negatív, hiányolják, hogy nem egységes a 
rendszer, nem átlátható, méretaránnyal vannak problémák. A döntéshozók, politikusok részéről kicsi 
az akarat, hogy felhasználják az eredményeket. Többen hiányolják, hogy országos szinten nem készült 
el az egységes tipologizálás, ezért a megyeieket nehezen lehet nemzeti szintű döntéseknél használni. 
A készítők több mint a fele úgy gondolja, hogy települési szinten is el kellene készíteni ezeket az LCA 
tanulmányokat. Mind az LCA-t készítő mind az egyes hatóságoknál esetleg alkalmazó szakemberek 
hiányoznak.  



 

Jelenleg folyamatban lévő, eddig tájtérképező munkáink sorában  
a  legnagyobb kihívású szintetizáló feladat a mai értelemben vett  
DÉLVIDÉK, mint határokon átnyúló  turisztikai nagyrégió  
aktuális tartalmú, komplex térképezése 
 
Munkánk  felhasználási célja: 

Kirándulás-útvonal-programszervező aktuális tartalmú régió-tájtérkép  

magyar szemléletű szerkesztéssel 

a magyar történeti múlt értékeinek fölmutatását is szolgálja, a történeti régi magyar helységnevekkel 

és épített  értékeink, a magyar  vonatkozású települések térképi kiemelésével  stb. 

 

Az ábrázolt terület földrajzi kiterjedése: 

Vajdaság+ Ó-Szerbia északi része (Belgrád környéke, Al-Duna.) 

Románia határos megyéi- Arad, Temes, Krassó-Szörény megyék 

Horvátország Szlavóniai területének egy része 

Magyarország Dél-Alföldi térségének alsó része 

Az ábrázolt terület: 95 ezer km2, annyi mint a Trianoni Magyarország 

A régió-táj térkép méretaránya 1 : 390.000- es, azaz a nyomtatott rajzon mért 1 cm  

a valóságban 3900 m-nek felel meg , 

vízrajz , vasúthálózat, úthálózat, országhatárok, nemzeti parkok jelölésével 

domborzatábrázolása digitális árnyékvetületes relief +  magassági adatok 

 

A tematika, jelkulcs, mintarészletek lásd mellékelve 

A hátoldalra kerül a helységnévjegyzék magyar abc-ben +  

és többi nemzetiségi, történeti  helynév-alakkal + a térképi kereső mezőszámmal 

 

Feldolgozott  adatok: 

ábrázolt települések száma: 1400 db 

a helységnevek magyar és idegen nyelveken 3000 tétel 

a földrajzi nevek (a vízrajzi, helységnevek, táj- és hegynevek) csak magyarul: 700 tétel  

a nevezetességeket, közlekedési objektumokat szimbolizáló piktogramok száma 1200 

a térképen fölírt nevezetességek száma: 500 tétel  



S végül a legendatérképről  
 
Minden Székelyföldhöz kapcsolódó história legjellegzetesebb mozzanata megjelenik a szóban forgó 
térképen, pontosan ahol az történt. Szellemi hivatkozáskép indul Orbán Balázzsal, s ott vannak 
Benedek Elektől Kányádi Sándoron át Böjte Csaba testvérig többen. Fazekas Szabolcs fiatal filmes 
médiaszakember az ötletgazda, Márton Erika a grafikus, néprajzos is bevonva, csapatmunka. 
 
A Székelyföldi legendárium egy album a hozzá tartozó poszterrel ,amelyen gyermek számára érthető 
szép kézi rajzolatú festett térképgrafikák vannak, amolyan kincskereső jellegű. 
Az album 200 oldalas, kb 100 mesemonda leírás és a hozzá tartozó történelmi-fantázia képeket 
tartalmaz, 4500 Ft-ért árulják, Székelyudvarhelyen nyomtatták, a romániai Vísus Kulturális Egyesület 
adta ki. 
 
Az alkotók pályázati pénzek segítségével eljuttatják minden I-IV osztályhoz nem csak a térképet, de 
egy kézikönyvet is. 
Szponzorok sorában megyei tanácstól polgármesteri hivatalig, a Bethlen Gábor Alap, a Duna Tv és a 
MOL, számos média ott van, s turisztikai szolgáltatók, szálláshelyek is. 
 
Itt látható a legendárium projekt honlapja: www.legendárium.ro   
 
http://szekelytermekek.ro/product.php?id_product=771 
 
a www.iranytu.ro oldalon legendaútvonalat lehet majd tervezni a monda- vagy legendatérkép és a 
felkerült panziók segítségével. Hogy teljes legyen a kép, egy online típust is megtalálnak az 
érdeklődők a honlapon 
 
 
Ehhez hasonlatos munkánk az ország  grafikus látványtérképe, valamint az Ópusztaszeri Nemzeti 
Emlékpark grafikus parktérképünk is. 
 
Nem maradt már időnk a témához kapcsolódóan az ún. kognitív avagy mentál map -ról szólni,  
avagy hogyan képződik le a körülöttünk lévő, általunk belakott táj képzete fejünkben,  
ez egy külön kutatási téma ma már, nem beszélve az ún. asszociatív kartográfiáról. 
 
 
 
Összeállította: 
 

Firbás  Zoltán Imre  
mail: zoltan.firbas@gmail.com 
mobil: 06-20/253-82-04 
vezetékes: +36-06-62/472-337 
Referencia link: http://firbasterkep.uw.hu/ 
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