
Földi Zsófia – A településszegély tájkaraktert befolyásoló szerepe 

Füleky György emlékkonferencia - A Táj változásai a Kárpát-medencében, XII. tájtörténeti tudományos konferencia 

60 

A TELEPÜLÉSSZEGÉLY TÁJKARAKTERT BEFOLYÁSOLÓ SZEREPE 

Földi Zsófia 
SZIE Tájvédelmi és Tájrehabilitációs Tanszék, foldi.zsofia@tajk.szie.hu 

 

Bevezetés 

A tudatos alakítás hatására a településszegély a táj értékesebb részévé válhat tájhasználati, 

tájökológiai és tájképi szempontból egyaránt: tájhasználati szempontból emberi élettér, 

tájökológiai szempontból nem csak ütközési zóna, hanem találkozási sáv, tájképi szem-

pontból természeti és művi tájalkotó elemek együttes jelenlétével értékes táji adottság. 

A megfelelő előírások megfogalmazásához azonban ismernünk kell a hazai településsze-

gélyek tájhasználati, zöldfelületi és tájképi jellemzőit. Jelen kutatásban az alábbi kérdésekre 

keresem a választ: miként különböztethető meg szomszédos területeitől, hogyan értel-

mezhető a településszegély a tájban, milyen szerkezeti elemekből épül fel, milyen szerepe 

van a település zöldfelületi mintázatában, a településkép formálásában. 

Módszer 

A kutatásban mintaterületi vizsgálatokkal közelítem a témát, mintaterületi településsze-

gélyek tájszerkezeti elemeinek meghatározásával, településképi zöldfelületi szerepének 

vizsgálatával. Az általam kijelölt mintatelepülések hasonlóságokat mutatnak léptékükben, 

településszerkezeti adottságaikban, fejlődési folyamataikban. Kutatásaim igazolták, hogy 

ezen adottság egyezése esetén a települések településszegélyei összehasonlíthatóvá vál-

nak, így esetükben egységes lehatárolási és vizsgálati módszer alkalmazható. Ennek meg-

felelőn a kutatásom mintaterületeként olyan településeket válogattam le a budapesti 

agglomerációban, amelyek  

̶ lakosainak száma nem haladja meg az 5000 főt (KSH 2018. évi adat szerint); 

̶ még nem nőttek egybe más településsel, őrzik kompakt szerkezetüket;  

̶ átalakuló, fejlődő térségben találhatóak, 1990 után robbanásszerű lakosság-

növekedés jellemezte, azóta jellemzően beállt szegélyterületekkel rendelkeznek. 

A választás során ügyeltem arra, hogy a települések természeti adottságok tekintetében 

viszont különbséget mutassanak. A választás így lehetőséget teremtett a településszegé-

lyek eltérő sajátosságainak vizsgálatára, összefüggések elemzésére. Ennek megfelelően 21 

település településszegélye alkotja a kutatás tárgyát, síkvidéki: Csörög, Sződ, Vácrátót, 

Felsőpakony, síkvidéki-folyóparti: Majosháza, Kisoroszi, Pócsmegyer, Szigetmonostor, ala-

csony dombság: Csomád, Herceghalom, Perbál, Tinnye, Pusztazámor, Sóskút, dombvi-

déki: Pilisszántó, Pilisjászfalu, Csobánka, hegyvidéki: Pilisszentkereszt, Pilisszentlászló, 

hegylábi- folyóparti: Dunabogdány, Visegrád.  

A mintatelepüléseken vizsgálandó tájsávnak a település kompakt szerkezetének utolsó 

beépített telkét és határától számított 200 méteres sávot tekintem. A települések táji 

kapcsolatának elemzését, zöldfelületi jellegét légi felvételek (2018) elemzésével vizsgálom. 
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A tájszerkezeti jellemzők leírásához a lehatárolt tájsávokat elemezve számba veszem azon 

tájelemeket, amelyek befolyással vannak a településszegély szerkezeti felépítésére. A te-

lepülésszegély zöldfelületi jellemzőinek meghatározásához a településszegélyek település-

képi zöldfelületi jellegét vizsgálom. Településképi jelentősége a fás szárú állománynak van, 

így légi felvétel (2018) alapján az egyes szerkezeti elemek faállománnyal való (lombko-

rona) borítottságát rögzítem. A településszegélyek településképi zöldjellege az adatok 

statisztikai elemzésével rajzolódik ki. A zöldfelületi mintázatait elemezve típuscsoportokat 

állapítok meg. 

Eredmény 

A településszegély szerkezeti tagolását elemezve megállapítható, hogy a lehatárolt tájsá-

vot az érintkező beépítési funkciók és a kapcsolódó tájrészlet tájhasználata tagolja.  

A kijelölt gyűrűben sokszor megfigyelhető egy közvetítő szerepű elem, lineáris szakasz 

jelenléte is – utak, fasor, erdősáv, vízfolyás. A településszegély szerkezeti tagolását az 28. 

ábra mutatja. 

 

 

lehatárolt tájsáv szerkezeti alapja: 

̶ beépített tájsáv beépítési funkciói 

̶ beépítetlen tájsáv tájhasználata 

 

 

 

 

lehatárolt tájsáv szerkezetét pontosító 

elem: 

̶ a tájsávok között megjelenő 

vonalas elemek: út, fasor, erdősáv, 

vízfolyás 

̶ a tájsávokra merőleges, telepü-

léseket átszövő elemek: utak, 

vízfolyás 

̶ kiemelt pontok: településkapuk, 

ökológiai kapuk 

28. ábra – Településszegély szerkezeti tagolása Tinnye példáján 

A településszegély szerkezetének alapját a beépített és beépítetlen tájsáv (értelmezésem-

ben: szegélyterületek) adja. A 21 mintatelepülés felépítését elemezve megállapítható, 

hogy a szerkezetének alakításában fontos szerep jut a szegélyterületek váltásánál megje-

lenő lineáris természeti és/vagy művi elemeknek (szegélyzóna) (29. ábra).  
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29. ábra – Településszegély elvi keresztmetszete 

A településszegély zöldjellegét leíró jellemzőinek meghatározásához az előzetesen rögzí-

tett adatok alapján zöldfelületi szegélyszakaszokat határolok le. Zöldfelületi szegélysza-

kasznak tekintem a településszegély olyan változó kiterjedésű szakaszát, amely szerkezeti 

elemei fás állománya alapján homogén egységet alkot. A zöldfelületi szegélyszakaszokból 

8 különböző minta válogatható le (30. ábra), amelyek mintaterületi eloszlását a 31. ábra 

és a 30. ábra összefoglalóan mutatja be. 

 

A B C 
zöldjelleg-alakításban szerepet játszó elem  

(diagram értelmezése) 

ligetes fás fátlan nincs természeti elem A 

ligetes fás fátlan természeti elem jelenléte AC 

ligetes fás fás állományú nincs természeti elem AB 

ligetes fás fás állományú természeti elem jelenléte ABC 

fában szegény  fás állományú nincs természeti elem B 

fában szegény fás állományú természeti elem jelenléte BC 

fában szegény fátlan  természeti elem jelenléte C 

fában szegény fátlan nincs természeti elem 0 

30. ábra – Zöldfelületi szegélyszakaszok 
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31. ábra – A mintatelepülések zöldfelületi szegélyszakaszainak százalékos eloszlása (jelmagyarázat 

30. ábra) 

Habár különböző szegélyszakaszokkal írhatók le az egyes településszegélyek, végered-

ményként jellemzően összefüggő zárt térrendszer érzékelhető, amely a látványkapcsola-

tok elszegényedéséhez, települések rejtőzködéséhez vezethet.  Megállapítható, hogy az 

A-B-C szerkezeti elemek egymást kiegészítve együttesen alakítják a településszegély zöld-

felületi jellegét.  

A zöldszegély megjelenése a természeti térrendszerhez való közelítés, a települési fásítási 

törekvések, valamint a település határában beinduló spontán cserjésedés, erdősülés vagy 

épp a tudatos elhatárolódás következménye. Az eredmények rámutatnak arra, hogy  

a tájhoz fűződő viszony átalakulása a településszegély zöldfelületi alakításában, gondozá-

sában, kezelésében is megnyilvánul. A szerkezeti jellemzők és a zöldfelületi jelleg össze-

vetéséből kiemelendő, hogy az üdülőterületnek domináns szerepe van a zöldjelleg 

kialakításban, a többi szegélysáv zöld jellege a természeti adottsággal és hagyományokkal 

van összefüggésben. 
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A zöldfelületi elemzés eredményeiből megállapítható, hogy a településszegélyek telepü-

lésképi zöldfelületi jellege különbségeket mutat, azonban típusokba sorolható. A jelleget 

jelentősen befolyásolja az a természeti térrendszer, amelyben a település kialakult, to-

vábbá a településen tovább élő gazdálkodási hagyományok és a befogadott új települési 

funkciók. A mintaterületi vizsgálatokra támaszkodva az alábbi zöldfelületi szegélymintáza-

tok írhatók le (32. ábra, 33. ábra, 34. ábra és 35. ábra).  

külső zöld gyűrűre támaszkodó:  

A településszegély zöldfelületi jellege a külső szegélyterület fás állományából építkezik.  

A településszegély zöldfelületi vázát a védett természeti elemek alkotják, példa Pilisszent-

lászló és Pilisszentkereszt zöldfelületi szegélyjellege (32. ábra).  

szakaszos, szigetszerű elemekből építkező:  

A szegély zöldfelületi térrendszere döntően a belső szegélyterületek fásított kertjeiből és 

szigetszerű megjelenéssel a szegélyzóna fás állományából épül fel. A zöldfelületi jelleg  

a hierarchia hiányát mutatja, nincs domináns zöldfelületi jelleget meghatározó szerkezeti 

elem. A településszegély faállományát döntően a dísznövények, a spontán fejlődött faál-

lomány és a közlekedési elemek zöldfelülete adja, példa Csörög és Herceghalom zöldfe-

lületi szegélyjellege (33. ábra). 

belső zöld gyűrűből építkező:  

Zöldfelületi jelleget adó eleme döntően a belső szegélyterületek fás állománya. Szegényes 

természeti térrendszerbe illeszkedő települések. Jellegzetesen összefüggő szántóföldi 

művelésű területeken alakul ki. A településszegély faállományában nagy szerepe van  

a dísznövényeknek és a spontán fásítási folyamatoknak, példa Tinnye és Perbál zöldfelületi 

szegélyjellege (34. ábra). 

külső zöld gyűrűbe simuló:  

A vázát a belső és külső szegélyterület fás állománya adja. A belső szegély ligetes telkei 

szinte egybeolvadnak a külső szegély fás állományú területeivel. A településszegély vegye-

sen tartalmazza a belső szegélyterületeken létrehozott díszkerti jelleget, jelentős fásított-

ságot és a természetközeli elemeket, példa Visegrád és Dunabogdány zöldfelületi 

szegélyjellege (35. ábra).  
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32. ábra – külső zöld gyűrűre támaszkodó településszegélyek  
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33. ábra – Szakaszos, szigetszerű elemekből építkező településszegélyek 

 
Tinnye 

 
Perbál 

34. ábra – belső zöld gyűrűből építkező településszegélyek 
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35. ábra – külső zöld gyűrűbe simuló településszegélyek 
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Összefoglalás 

A településszegély tájszerkezeti jellemzőinek kutatása során igazolást nyert, hogy az álta-

lam meghatározott területi lehatárolás (a település kompakt szerkezetének utolsó beépí-

tett telke és a telekhatártól számított 200 méteres gyűrű) és a funkcionálisan elkülönített 

szerkezeti elemek helyes megközelítést adnak a településszegély értelmezéséhez. A tele-

pülésszegély szerkezetének alapját a beépített és beépítetlen tájsáv (értelmezésemben: 

szegélyterületek) adja. A szerkezetének alakításában fontos szerep jut a szegélyterületek 

váltásánál megjelenő lineáris természeti és/vagy művi elemeknek. Ezen elemek számba-

vétele, vizsgálata elengedhetetlen a település és a befogadó tájrészlet kapcsolatának he-

lyes kezeléséhez. 

A településszegély az általam meghatározott területi értelmezésében kap fontos szerepet 

a településképi zöldfelületi jelleg formálásában is. A szerkezeti elemei egymást kiegészítve 

együttesen alakítják a településszegély zöldfelületi jellegét, végeredményként összefonódó 

zárt rendszerként érzékelhető. Az eredményekből leszűrhető fontos megállapítás, hogy a 

településszegélyt, mint zöldfelületi elemet is ismernünk kell. A települések előbb utóbb „ki-

növesztik” zöldszegélyüket. Ez indokolttá teszi, hogy települési szinten a finom adottsá-

gokra és összefüggésekre építő stratégiát dolgozzunk ki, amely többek között arra a 

kérdésre koncentrál, hogy hol vannak a hiányosságok, a belső faállomány mire támaszko-

dik. Ezekről részletes vizsgálat szükséges, kellően tudatos zöldfelületi rendszer tervezése. 

A szegélyvizsgálati eredmények rávilágítanak arra, hogy a települések szegélyterületeinek 

zöldfelületi jellege, kapcsolódási mintái hasonlóságot mutatnak a természeti adottságok-

hoz, települési hagyományokhoz kapcsolódóan, ennek értelmében fontos tényezők a 

tájkarakter befolyásolása szempontjából. A szegélyterületek váltásánál megjelenő termé-

szeti, művi tájelemek újfajta szegélyalakításra utaló jegyeket mutatnak, megismerése és 

tudatos alakítása fontos tájvédelmi feladat.  

Az elemzésekhez felhasznált források 
GoogleEarth (2018) légifotó 

Erdőtérkép, https://erdoterkep.nebih.gov.hu 

Természetvédelmi Információs Rendszer, http://web.okir.hu/sse/?group=TIR 

Központi Statisztikai Hivatal, ksh.hu 

 

 

 




