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Absztrakt 

A tájak karakter alapján történő lehatárolása és leírása az Európai Táj Egyezmény tájak számbavételét 

előíró kötelezettségének teljesítését jelenti. Magyarország, mint az Egyezményhez csatlakozott 

ország számára is ez jogszabályi kötelezettség. 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. Az Földművelésügyi Minisztérium az EU Biológiai 

Sokféleség Stratégia 2020 célkitűzéseinek hazai szintű megvalósítását megalapozó stratégiai 

vizsgálatok” elnevezésű projekt megvalósítása keretében az Európai Táj Egyezmény 6. Cikkének hazai 

végrehajtását megalapozó stratégiai kutatás végrehajtására irányuló projekt keretében megkezdte a 

hazai tájkarakter területek lehatárolásának módszertani kutatását. Jelen kutatás a nemzetközi 

módszertanokról, jó gyakorlatokról ad áttekintést. A teljes kutatás dokumentációja (A tájkarakter 

alapú tájtipizálási rendszerek felhasználásával kapcsolatos hazai és nemzetközi módszertanok 

elemzése) a KEHOP kutatás honlapján érhető el. 

 

 

 

 

 

Bevezetés  

A tájak karakter alapján történő lehatárolása és leírása az Európai Táj Egyezmény tájak 

számbavételét előíró kötelezettségének teljesítését jelenti. A tájak komplex, térségi 

környezeti rendszerek, amelyekben a természeti és az antropogén alkotóelemek egy 

magasabb szerveződési szintet képviselő együttese jelenik meg. A tájkarakter elemzéssel 

nem az alkotóelemeket külön-külön vizsgáljuk, hanem sajátos együttesüket, azaz a 
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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 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. 

 

Módszerek 

A tájkarakter vizsgálatokat a meglévő szakirodalmi anyagok, kiadványok, publikációk, 

internetes források áttekintése alapján történt.  Az adatgyűjtés eredményeképpen több mint 

80 dokumentum került összegyűjtésre és elemzésre. Az egyes országok tájkarakter értékelés 

vizsgálatánál a fő szempont az országok és a módszertanok összehasonlíthatósága volt. Az 

elemzések egy előre felállított szempontrendszer szerint történtek, amelyben a fő 

szempontok a következők voltak: vizsgált terület általános adatai, a tájkarakter 

típusok/területek besorolás, kapcsolat meglévő közigazgatási határokkal, lehatárolás 

folyamata (alulról/felülről építkezés), értékmentes leírás vagy értékelés is, egyszintű vagy 

hierarchikus rendszer, egyszeri vagy monitoring jelleggel készül, milyen felhasznált digitális, 

analóg, terepi információt használtak, szoftverek, tájmetriai indikátorok használata, lépték, 

érintettek bevonásának mértéke, használata a területrendezési, településrendezési 

folyamatokban.  

 

Eredmények 

Az elemzések három szinten történtek: európai, nemzeti és regionális, térségi tájkarakter 

elemzések szintjén. A teljes kutatási anyag bemutatása helyett a jó mintapéldának 

tekinthető  angol,  francia, holland és vallon tájkarakter értékeléseket ismertetjük. 

A tájkarakter kutatások (Landscape Character Assessment) az 1970-es években 

Angliában, Skóciában kezdődtek. Az első módszertani útmutatókban, kutatási anyagokban a 

„tájkarakter” kifejezést még nem is használták, helyette a „landscape assessment” szerepelt, 

aminek vizuális jellegét mindig kiemelték. Az első ilyen útmutató 1987-ben készült (CCD18). 

Az első már tájkarakter kifejezést használó térképezési útmutató 1999-ben készült el, belső 

munkaanyagként. A tájkarakter tanulmányok terjedésében meghatározó fok volt, hogy 

2002-ben megjelent Carys Swanwick „Character Assessment Guidance for England and 

Scotland” című tanulmánya, amely megalapozta a tájkarakter vizsgálatok tartalmát, kereteit. 

A rendszert már többször felülvizsgálták, átdolgozták. A tájkarakter típusok, és területek 

hierarchikus rendszerébe 2014-be bevezették a Nemzeti Karakter Területek (National 

Character Areas) fogalmát is. A rendszer felülről építkező, és több hierarchiaszinten a 

parcellaszintig eljut. Gyakorlatban ezek alapján történik a regionális karakterterületek 

(Regional Character Areas) lehatárolása, majd a tájtípusok (Landscape Types) tájegységek 
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(Landscape Description Units, LDUs) és Felszínborítás parcellák (Land Cover Parcels, LCPs) 

elkülönítése és leírása.  A korábbi rendszerhez képest a változások a következők: megjelent 

az ökoszisztéma szolgáltatás fogalma, vizsgálata, a kulcsjellemzők vizsgálata, a történeeti 

tájleírás és a Környezeti Lehetőségek Nyilatkozata. 

 

 
1. ábra: Karakter egységek és karakter területek kapcsolata  

 

A tájegységek azonosításának lényege, hogy első lépésben térinformatikai módszerekkel 

határolják le a „landscape description unit”-nak nevezett területegységeket, majd ezeket 

értékelik, minősítik. A térinformatikai lehatárolás az alábbi paraméterek alapján történik.  

 

1. Tengerszint feletti magasság: 10 jellemző magasság, a nemzeti digitális terepmodellre 

alapozva 

2. Felszínforma: 10 jellegzetes felszínforma, a meglévő magassági és lejtőadatok alapján 

3. Ökológiai jellemzők: 12 ökológiai jellemző 

4. Föld termőképesség: 7 agroökológiai jellemző 

5. Felszíni geológia: 27 jellemző 

6. Farm típus: 17 kategóriát különítettek el 

7. Települési viszonyok: 7 települési jellemző 

8. Erdőborítottság: 8 erdőtípus és az erdőborítottság százalékos megoszlása 

9. Mezőgazdasági táblák mintázata: 16 kategória 
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10. Látható régészeti emlékek: 12 jellemző a láthatóság és a kor alapján 

11. Ipartörténet: 16 jellemző  

12. Tervezett parktáj: 7 fennmaradt parktáj jellemző. 

 

Európa más nagy tradicionálisan erős tájkultúrájú országa, Franciaország kissé eltérő 

utat járt be. A tájkarakter jellegű kutatások itt is korán, még a 90-es években kezdődtek. A 

tájkutatásokat a CNRS (French National Centre for Scientific Research) állami kutató intézet 

finanszírozta, amely 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. A legutóbbi frissítés már az 

Európai Táj Egyezmény javaslatainak megfelelően történt. 

 

 
2. ábra: a Francia tájatlasz (részlet) 

 

Európai szinten a hollandiai Alterra kutatóintézet vezetésével készült projektben 

„European Landscape Character Assessment Initiative” (ELCAI) már 14 ország gyakorlatának 

összehasonlítása történt meg. A projekt keretében négy fő táji, természeti és kulturális 

adottság alapján táji indikátorok segítségével európai szinten tájkarakter területek 

lehatárolását végezték el. 

Az EU-n kívül Új-Zélandon, Kínában, Dél-Koreában is készültek már tájkarakter 

tanulmányok. A Táj Egyezmény közös metodikai útmutatót nem tartalmaz, így minden 

ország az előző tapasztalatokra építve és a helyi sajátosságokkal kiegészítve kezdi el 
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kidolgozni értékelését. A legegyszerűbbnek tekinthető metodikák sok országban egy felülről 

szervezett, rövid idő alatt elvégezett, atlaszszerű lehatároláshoz vezettek. Az Európai Táj 

Egyezmény szellemének megfelelő komplexebb megközelítésre olyan országokban került 

sor, amelyek magas környezeti kultúrával, táj iránti érzékenységgel rendelkeznek és sikerült 

a politikusok, a döntéshozók és a helyi lakosság figyelmét a táji kérdésekre irányítani. A 90-es 

években kezdődött tájkarakter értékelések minta országai Anglia és Skócia. Írország és a 

Skandináv államok (Norvégia, Svédország) kicsit lemaradva követték az angol példát. Európa 

déli részén a mediterrán államok közül Spanyolország Katalán tartománya hozott létre 

mintaértékű tájelemző rendszert 2005-ben. A Katalán tájkarakter értékelés az egyik legjobb 

olyan megközelítés, módszertan, amely egy folyamatosan működő monitoring rendszert a 

Landscape Observatory-nak nevezett táji intézetet eredményezett. Az tájobszervatóriumok 

intézményét azóta több európai ország is adaptálta (Hollandia, Franciaország, Svédország). 

Belgium francia anyanyelvű déli országrészén, a Vallon régióban a tájkutatások korán, a 

90-es évek végén kezdődtek, valószínűleg erős francia hatásra. A Vallon tartományi 

minisztérium 2004-ben jelentette meg a „Les territoires paysagers de Wallonie” nevű 13 

tartomány tájleírását tartalmazó kiadványát, amely később az egyes megyék részletes 

tájmonográfiái követtek. Ezek a tanulmányok a francia módszertanhoz, tájatlaszhoz hasonló 

részletes – a természeti, a kultúrtörténeti, a vizuális vizsgálatán alapuló, a helyi lakosok 

bevonásával készített – tájkarakter, tájtörténeti tanulmányok. 

Hollandia az egyik legfejlettebb területi tervezési, szabályozási rendszerrel rendelkező 

ország Európában. A nagymértékű tájalakító tevékenység, a vízszabályozás, a polderek 

művelésbe vonása folyamatos központi szabályozást, összehangolt tevékenységet igényel, 

amelyet a tervezéssel kapcsolatos VROM (Ministerie van Infrastructuur) lát el. A tájkutatások 

is így felülről jövő módon szerveződtek. Az EU Táj Egyezménye után fogadták el a „Landscape 

Manifesto” nevű stratégiai dokumentumot. 2008-ban a Landscape Agenda-t és 2012-ben 

Strategy to Develop a Quality Landscape dokumentumot. Utóbbi alapján kezdték el készíteni 

tartományonként, majd az azon belül régiónként a tájkarakter leírásokat (tájleírásokat) és a 

hozzá kapcsolódó tájminőségi célkitűzéseket. 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. 

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 és minőségi előírásokat tartalmazó szabályzatot (Quality 

regulation). 
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A tájkarakter értékelés rövid és nem teljeskörű áttekintéséből is látható, hogy a korábbi 

természetföldrajzi alapokon nyugvó statikus tájleírásokat, lehatárolásokat fokozatosan 

átveszi egy összetettebb, társadalmi és kultúrtörténeti adottságokat jobban figyelembe vevő 

megközelítés. A percepcionális szempontok, köztük kiemelten fontos a vizuális adottságok 

értékelése szinte minden megközelítésben. Az Európai Táj Egyezmény elfogadása után egyre 

nagyobb jelentőséget kapnak az olyan módszerek, amelyekbe bevonják a helyi lakosokat, 

gazdálkodókat. Maga a tájkarakter lehatárolás egyre gyakrabban csak a kiinduló lépése az 

értékelések, tájminőségi célkitűzések és az ehhez kapcsolódó javaslatok 

megfogalmazásában. A pillanatnyi, statikus állapotot tükröző leírások, atlaszok mellett a 

folyamatokra, beavatkozási lehetőségekre nagyobb hangsúlyt fektető, a tervezési 

rendszerekhez integrálható, monitoring rendszerek (obszervatórium) térnyerése figyelhető 

meg. 

 

Összegzés 

A feldolgozott mintapéldák jól mutatták, hogy a tájlehatárolás gyakorlata országonként, táji 

adottságonként különböző. A hangsúlybeli, illetve a részletekbeni különbözőségek ellenére, 

a tájlehatárolások hasonló logikai elvet követnek, alapjuk közös. A felülről történő 

lehatárolások térinformatikai módszerekkel indulnak, majd a részletesebb szinteken a helyi 
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tapasztalatok kiegészítése történik. A tájlehatárolások a természeti adottságokon alapulnak, 

de kisebb léptéknél a vizuális-percepcionális adottságok alapján finomítják a határokat. 

Az is egyértelműen kirajzolódik a jó gyakorlatokból, hogy a valóban hathatós 

döntéstámogatás, tervezési alkalmazhatóság és alkalmazás csak abban az esetben valósul 

meg, ha a 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 – fokozatos 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. 
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Irodalomjegyzék 

Assessment and conservation of landscape character:The Warwickshire Landscapes Project 

approach. Countryside Commission. CCP332 (1991) 

Atlas de France-Reclus, UMR ESPACE, GDR Libergéo 2005) 

Brunn, M. 1993. A Norwegian approach to landscape classification. in. Typological Landscape 

Classification. International Conference. Ljubiana. Slowenia 

Ciglic, R. – Perko, D. 2012: Slovenia in geographical typifications and regionalizations of 

Europe. Geografski vestnik, 84, 1, 23–37. 

Contributos para a Identificação e Caracterização da Paisagem em Portugal Continental. 

Térképkivágatok.http://biblioteca.fa.ulisboa.pt/index.php/42-livros/258-contributos-

para-a-identificacao-e-caracterizacao-da-paisagem-em-portugal-continenta 

Cork County Draft Landscape Strategy, 2009 

Countryside Commission (1993) Landscape Assessment Guidance, CCP 423, Countryside 

Commission, Cheltenham. 

Fridl, J., Kladnik, D.,  Orozen-Adamic, M., Perko, D.,  Zupancic, J. (eds.) 2001: National atlas of 

Slovenia, Ljubljana, Rokus  

Giulia Capotorti, Domenico Guida, Vincenzo Siervo, Daniela Smiraglia, Carlo Blasi (2012): 

Ecological classification of land and conservation of biodiversity at the national level: 

The case of Italy. Biological Conservation, 147 (1) pp. 174–183. 



 

  

 
  

 

INTERDISZCIPLINÁRIS TÁJKUTATÁS A XXI. SZÁZADBAN 
A VII. Magyar Tájökológiai Konferencia Tanulmányai 
Szeged, 2017. 05. 25-27. 

 

372  Kollányi et al.: Tájkarakter elemzés nemzetközi… 

Hermann, A.; Kuttner, M.; Hainz-Renetzeder, C.; Konkoly-Gyuró É.; Tirászi Á.; Brandenburg, 

C.; Allex, B.; Ziener, K.; Wrbka, T. 2014: Assessment framework for landscape services in 

European cultural landscapes: An Austrian Hungarian case study. Ecological Indicators 

37: pp. 229-240 

Kollányi László – Jombach Sándor – Filepné Kovács Krisztina – Nagy Gergő Gábor, (2012) 

Tájinikátorok alkalmazása a tájképvédelmi területek lehatárolására és a tájkarakter 

meghatározására 

Kollányi L. , Konkoly Gy.. É. (ed.) et al., (2017) A tájkarakter alapú tájtipizálási rendszerek 

felhasználásával kapcsolatos hazai és nemzetközi módszertanok elemzése, Tájműhely 

Kft.-Ormos Imre Alapítvány, KEHOP kutatási jelentés, Budapest 

The Countryside Commission and Scottish Natural Heritage (2002) Landscape Character 

Assessment: Guidance for England and Scotland (CAX 84), the Countryside Commission 

and Scottish Natural Heritage, April 2002. 

Tomás Chuman∗, Dusan Romportl; Multivariate classification analysis of cultural landscapes: 

An example from the Czech Republic, 2010 

Janneke Roos-Klein Lankhorst, Sjerp de Vries, Arjen Buijs. 2011. Mapping landscape 

attractiveness – A GIS-based landscape appreciation model for the Dutch countryside. 

Exploring the Visual Landscape: Advances in physiognomic landscape research in the 

Netherlands.  

Miklós, L.; Kramárik, J.; Izakovičová, Z.; Peťko, B.; Zvara, I. (Eds.) 2010: Atlas of representative 

geo-ecosystems of Slovakia (2 ed.). Slovak Academy of Sciences, Bratislava. 120 p. ISBN 

8096927256 

Mücher, C. A.; Klijn, J. A.; Wascher, D. M.; Schaminée, J. H. J. 2010: A new European 

Landscape Classification (LANMAP): A transparent, flexible and user-oriented 

methodology to distinguish landscapes. Ecological Indicators, Vol. 10(1). pp. 87-103. 

http://dx.doi.org/10.1016/j.ecolind.2009.03.018 

Trop, T. 2017: From knowledge to action: Bridging the gaps toward effective incorporation of 

Landscape Character Assessment approach in land-use planning and management in 

Israel. Land Use Policy, Vol. 61. pp. 220-230. 

http://dx.doi.org/10.1016/j.landusepol.2016.10.052 

Wascher, D. M. (Ed.) 2005: European Landscape Character Areas - Typologies. Cartography 

and Indicators for the Assessment of the sustainable landscapes. Final Report as 

deliverable from the EU's Accompanying Measures project European Landscape 

Character Assesment Initiative (ELCAI) funded under the 5th Framework Programme on 

Energy, Environment and Sustainable Development (4.2.2) Published by Landscape 

Europe in collaboration with ELCAI project partners, Wageningen. 150 p 

 

http://iale.uk/javier-bab%25C3%25AD-almenar/news/8011 

http://unipub.lib.uni-corvinus.hu/994/1/fenn2012_Kollanyi_Laszlo_etal.pdf 

http://www.casadellibro.com/libro-atlas-de-los-paisajes-de-espana-incluye-cd-rom--mapa-

de-asociac-iones-de-tipo-de-paisaje/9788483202937/1088846 

http://dx.doi.org/10.1016/j.ecolind.2009.03.018


 

  

 
  

 

INTERDISZCIPLINÁRIS TÁJKUTATÁS A XXI. SZÁZADBAN 
A VII. Magyar Tájökológiai Konferencia Tanulmányai 
Szeged, 2017. 05. 25-27. 

 

373  Kollányi et al.: Tájkarakter elemzés nemzetközi… 

http://www.casadellibro.com/libro-atlas-de-los-paisajes-de-espana-incluye-cd-rom--mapa-

de-asociac-iones-de-tipo-de-paisaje/9788483202937/1088846 

http://www.chaves.pt/uploads/writer_file/document/836/8_Paisagem2.pdf 

http://www.clo.nl/en/indicators/en140803-visual-disturbance-of-landscape-perception 

http://www.mapama.gob.es/es/biodiversidad/servicios/banco-datos-

naturaleza/informacion-disponible/Paisajes_descargas.aspx 

http://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-

41230/OTERO%20MANCEBO%20ORTEGA%20CASERMEIRO%20articulo.pdf. 

https://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=9835&IDTIPO=246&RASTRO=c2195$m36

284,36363 

https://www.gov.uk/government/publications/national-character-area-profiles-data-for-

local-decision-making 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/378756/n

ca-profile-case-studies.pdf 

http://docplayer.hu/3530010-Tajindikatorok-alkalmazasa-a-tajkepvedelmi-teruletek-

lehatarolasara-es-a-tajkarakter-meghatarozasara.html 

 

 

 


