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Bevezetés 

Tanulmányomban egy pályafutása korábbi szakaszában tájelmélettel, tájértékeléssel fog-

lalkozó, a későbbiekben a tájvédelem gyakorlatában némi jártasságra szert tett szakember 

tapasztalataiból merítettem néhány gondolatot. A legszebb és a honszeretet, az egész-

séges patriotizmus üzenetét illetően különösen fontos tudományterületek egyike a táji 

környezet és elemeinek kutatása, a táji örökség megismerése, megismertetése és meg-

őrzése. A rövid tanulmány nem tudományos értekezés, s nem nélkülözi a visszaemléke-

zés gazdag tárházára épülő kritikai észrevételeket, sőt, olykor cseppet sem alaptalan 

szkeptikus megjegyzéseket sem. A tájvédelem nemzetközi és hazai jogalkotási és különö-

sen jogérvényesítési folyamatát nem csekély jelentőségű furcsaságok kísérték a későbbi-

ekben is, egészen napjainkig. 

Szerző még egyetemi évei során kezdte ismerkedését a „táj-ügyekkel”, s ideje korán 

módja volt megismerkedni e különösen színes és összetett témakör művelése során tet-

ten érhető disszonanciákkal is… (Szerző, alkotó ifjúi éveiben tájelmélettel, környezet- és 

tájértékeléssel foglalkozott. Egyetemi oktatói ténykedése és a természet- és tájvédelem 

gyakorlatában eltöltött évtizedei során, s a – a szellemi karbantartás jegyében – Csima 

Péter és Füleky György professzorok államvizsga bizottságaiban szerzett szakmai és em-

beri élményei birtokában vállalhatott szerepet a tájvédelem hazai irányításában.  

Néhány gondolat a múltból - kapcsolódásom a tájhoz. (Egy doktori értekezés 

margójára). 

Az első furcsasággal a hetvenes évek vége tájt volt szerencsém találkozni: egy, a maga 

idejében újszerű, nagyléptékű tematikus térképezésre épülő, a faktoranalízis módszerével 

végzett komplex környezet- és tájértékelési modell kidolgozása volt a célom. A módszert 

egy összetett, három osztatú, urbánus táj (Óbuda) komplex földrajzi környezetértékelése 

során teszteltem. A kérdés, melyre választ kerestem, az alábbi volt: befolyásolják-e, és ha 

igen, milyen mértékben az ingatlanárak alakulását a táji, környezeti adottságok? A „régi 

idők” politikailag erőteljesen motivált, magasan jegyzett professzora akkor „kapitalista vál-

lalkozásnak” minősítette a projektet.  A téma időszerűségét illetően örömmel töltöttek 

el Marosi Sándor akadémikus húsz esztendővel később megfogalmazott megtisztelő elis-

merő szavai. 
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112. ábra – Alexan-

der von Humboldt 

 

113. ábra – Isotherm-térkép,  

Alexander von Humboldt, 1823 

 
114. ábra – Vahusti 

Bagrationi 

 
115. ábra – Vahusti Bagrationi Georgia-térképe 
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Második korabeli „táji élményem” a tájak „műfaji” besorolásának, hovatartozásának kér-

dését érintette. Alexander von Humboldt (1769-1859) német természettudós és utazó 

nevét minden, a geográfia történetében kicsit is jártas tájkutató ismeri. Ő volt a horizon-

tális zonalitás úttörője. Vélhetően annál kevésbé ismert a vertikális zonalitás kutatójának, 

első leírójának személye: Vahusti Bagrationi georgiai királyi herceg (1696–1757), VI. 

Vahtang kartli király fia, geográfus, történész, kartográfus szerepe a tájkutatás 

történetében. Tájtörténeti és kaukazológiai ismeretszerzésem jegyében folytatott 

kutatásaim során jutottam el személyéhez és idehaza kevéssé jegyzett, tudomány-

történeti jelentőségű munkásságához. 

Vagyis, s ez aligha vitatható, a tájkutatás számos, a táji adottságok és folyamatok komp-

lexitása folytán önmagában is összetett tudományterületet érint. Egykoron elsősorban 

geográfusok, majd az élettudományok művelői (biológusok) voltak e műfaj úttörői.  

Ezt a tapasztalatot igyekeztünk érvényesíteni és felhasználni az első, természet 

védelméről szóló, azóta is egyedülálló módon három lépcsőben (szakmai koncepció, 

szakmai szabályozási koncepció, kodifikált törvénytervezet) előkészített törvény szakmai 

koncepciójának megalkotásában, a tájvédelem szabályozásában.  A „táji szakanyag” össze-

állításában (az egyes szaktudományok kiemelkedő tudósainak, oktatóinak és gyakorlati 

szakembereinek bevonásával) geográfust, ökológust, erdőmérnököt, a tájhasználattal 

(terület- és tájtervezéssel, tájrendezéssel, tájépítészettel) foglalkozó szakembereket is 

közreműködésre kértünk. Két csoportban 20-20 fő dolgozott a természet- és tájvédelem 

által érintett témakörök újszerű szakmai jövőképének kidolgozásán, melyet a két komplex 

szakanyag összedolgozása követett. Meggyőződésem, hogy a tájkutatást, a tájvédelmet 

illetően ma sincs helye szakmai sovinizmusnak. Amivel később pedig jócskán talál-

kozhattunk, a „tyúk-tojás” effektus, a természetvédelem-környezetvédelem-tájvédelem 

kormányzati hierarchiájának formálása jegyében. Hatalmi kérdésként vetődött fel, mely 

szakterület az elsődleges, melyik milyen alárendeltségben kell(ene) hogy működjön. Ki 

marad „felül” és mely területnek szánják a kiszolgáltatott szerepkört…? (Ez utóbbi 

mindenkor a természetvédelemé volt, gyakorlati tájvédelem pedig korábban nem 

létezett). Ezt a mesterkélten keltett, ma már (?) megmosolyogtató dilemmát, szakmaiatlan 

„vetélkedést” volt hivatott oldani, kiküszöbölni a „komplementer-elv” elfogadtatása, vagyis 

az érintett szakterületek egymás mellettiségét kormányhatározatban és törvényben is 

rögzítő alapelv. Egyike volt ez annak a hat természetvédelmi alapelvnek, amelyet a 

legilletékesebb vezető professzorokkal, MTA bizottságok vezetőivel együttműködésben 

sürgősséggel kidolgoztunk. 

A széleskörű hazai és nemzetközi szakmai egyeztetéseket követően benyújtott, végül is 

16 tartózkodással, ellenszavazat nélkül (!) 1996-ban elfogadott és kihirdetett LIII. Törvény 

a természet védelméről fontos irányt mutatott a tájvédelem tekintetében is. Igyekeztünk 

a jogalkalmazó és valamennyi érintett számára közérthető táj-definíciót választani, meg-

fogalmazni az általános és a védett tájak védelmére megfogalmazott szabályozás célját és 

elveit, keret-jelleggel definiálni a jogérvényesítés eljárási rendjét, a szakmai, társadalmi és 

gazdasági konszenzust megteremteni hivatott irányt.  

„33. § A táj védelme azokra a természeti tájakra, területekre és tárgyakra terjed ki, ame-

lyek megőrzése és fenntartása tudományos, kulturális vagy más közérdekből szükséges.  
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34. § A védelemben részesülő természeti tájat, területet és tárgyat óvni kell minden olyan 

hatástól, amely a fennmaradást veszélyezteti vagy sérti; védelmüket biztosítani kell a lé-

tesítmények elhelyezése során is.”  

Az alapjaiban megváltozott gazdasági-társadalmi környezet ellenére, eszmeiségét illetően 

nem a semmiből kellett építkeznünk. A Hesseni Nagyhercegség 1902-ben hozott törvé-

nye utal a táj, elsősorban a táji szépség, a tájkép, a táji esztétikus védelmének fontosságára: 

„A földfelület természetes képződményei, mint vízfolyások, sziklák, fák és hasonló egyéb 

dolgok, amelyek fenntartása történelmi, vagy természettudományi okokból, vagy a táj-

képszépségének, esetleg eredetiségének megóvása érdekében kívánatos…” Poroszor-

szág kormányrendeletben rögzítette, hogy védelmet igényelnek „az ország természe-

tének jellegzetes alakulásai, melyek őseredeti helyükön találhatók. Lehetnek ezek tájrész-

letek, vagy a földfelület alakulása, esetleg a növény- és állatvilág maradványai.”  

Kaán Károly 1909-en papírra vetett gondolatai vezérfonalnak is tekinthetők: "... a termé-

szeti táj védelmének célja, az emberiség kulturális tevékenységének olyan irányítása, hogy 

az ne zavarja meg a természet háztartásának a rendjét, hanem a természeti erők okszerű 

használása, a természet kultusza, a természeti táj védelme és gondozása mellett haladjon 

fejlődésének egészséges útján." 

Egy szakmailag hiteles és szabatos tájdefinícióra nagy szükség volt, annál is inkább, mert a 

korábbi évtizedekben – enyhén szólva is – sajátos és nehezen értelmezhető, sőt zavaros 

„tájkategóriákra” építették a tájak látszat-szabályozását megalapozni hivatott tárcaszintű 

koncepciókat: „Termelési táj, mint felújítható termelési funkciójú terület, fel nem újítható 

termelési funkciójú terület, kultúrtáj, védelmi funkciójú táj”. 

Sajnálatos tény, hogy a hatályba lépését követően több ízben módosított Törvény ké-

sőbbiekben napvilágot látott végrehajtási rendeletei nem kedveztek a tájvédelemnek. A 

keretjogszabály pontosítása, a paraméterek, határértékek megfogalmazása és jogszabályba 

öntése helyett a tájvédelem ügye kiüresedett. 

Az általános tájvédelem kérdéskörét illetően érdekes (?) és szomorú tapasztalatokban 

lettünk gazdagabbak a Törvény szövegének egyeztetése, és a jogszabály későbbi gyakor-

lati érvényesítése során. Az elfogadott, ratifikált riói biodiverzitás egyezmény egyik fő 

üzenete ellenére (hogy ti. a természetvédelemnek fel kell hagynia az ún. rezervátum elv-

vel, vagyis az adminisztratív vonalakkal lehatárolt, csupán védett területekre koncentráló 

természetvédelemmel), az általános tájvédelemmel foglalkozó szabályozást nem kísérte 

osztatlan öröm. Erős ellenszélben vitorláztunk… Éltek azok az erővonalak, akik számára 

az új szemléletű természetvédelem nehezen emészthető volt, s inkább annak sikertelen-

ségéért fáradoztak. Nem mindenki osztozott azon törekvésünkben, hogy a természet-

védelem, a biodiverzitás egyezmény szellemében a tájvédelem ügyét is képviselje. 

Megütközést keltett az a kártékony háttér-munka, amely az általános tájvédelmet is szív-

ügyének tekintő természetvédelmet, a nemzetközi trendek nem ismeretében, méltatlanul 

és meggondolatlanul egy „szatócsbolt” tarka egyvelegéhez hasonlította... A keret-jellegű 

szabályozás további pontosításokat, konkrét paraméterek, kritériumok, normák jogsza-

bályokban, végrehajtási rendeletekben rögzített kihirdetését igényelte volna, ezeket azon-

ban az ellenérdekeltek sorra megakadályozták. A hivatásos természetvédelem csekély 
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létszámú, egyes időszakokban agyonterhelt apparátusa érthető nyűgként élte meg a száz-

számra jelentkező ügyeket, sokan jó szándékú, de tárgyalási-diplomáciai készség híján kárt 

okozott túlkapásokkal gyarapították az ellenzők táborát. (Amikor az intézkedésre jogosult 

és kötelezett szakhatóság nem képes fellépni engedély nélküli építkezésekkel szemben, 

nem szerencsés néhány cm-es küszöbszint-magassági ügyekkel, tájidegen kerítés-lábaza-

tok kérdéseivel port kavarni). 

Döntenünk kellett: korlátozott működési feltételeink tudatában vagy visszatérünk a „ha-

gyományos”, rezervátum-szemlélethez, s a Petneházy-rét méretű védett mozaik-terüle-

teket magas színvonalon, mintaszerűen kezeljük, felügyeljük, vagy erőteljesen korlátozott 

pénzügyi-személyi adottságaink ismeretében is kiemelten fontos célnak tekintjük a Kár-

pát-medence, s benne hazánk még megmaradt természeti-táji és épített-kulturális érté-

keinek oltalmát, vállalva a sokszor kilátástalannak tűnő küzdelmet. A Törvény szelle-

mében, a nemzetközi szakmai elvárások ismeretében az utóbbi mellett döntöttünk. 

Vagyis a Kárpát-medencei magyar tájak és táji elemek megmentése érdekében inkább 

nagyobb területen próbáljunk korlátozottan fellépni, mintsem parány foltokon a teljes-

ségre törekedni. 

A számunkra mérvadó országok más-más jellegű, tájvédelmet szolgáló szabályozásának 

tanulmányozása során fontos tapasztalatok birtokába jutottunk. Felmerült az a kérdés is: 

szabad-e, kell-e és érdemes-e mindent szabályozni? Vannak országok, ahol bőségesen 

elegendő az irány, az alapvető célok és elvárások keretjellegű jogszabályi rögzítése. Mert 

van rá igény, van jogkövetés és erkölcs. Norvégia természet- és tájvédelmi joganyaga 

ilyen. Ismerünk példát (ld. Németország), ahol minden jogszabályban foglalt paraméte-

rekhez kötött, s e viszonylag teljes körű szabályozás kezelhetővé teszi a természet- és 

tájvédelem gyakorlatát. Ismerünk olyan példát, ahol adott esetekben a minden részletre 

kiterjedő szabályozás sem elegendő, mert elégtelen a jogkövetés, nincs arra irányuló igény 

és hiányzik az erőteljes és szakmailag hiteles hatóság. Veszélyeket hordoz és szükségtelen 

a túlszabályozottság is (a hazai „készletből” elegendő, ha az ’ex lege’ védett kunhalmok 

és földvárak maradékainak kifosztását serkentő kihirdetési kötelezettségére, vagy egyes 

ritka és különösen értékes ásványok lelőhelyeinek veszélyeztetéséhez vezető, forgalmi 

értékét, árát befolyásoló védetté nyilvánításokra utalunk). És vannak ténylegesen hiányzó 

joganyagok. Amennyire üdvözlendő pl. a világörökségi címet is elnyert Tokaj-hegyaljai 

történelmi borvidék történeti tájként történt kihirdetése, s a fogalom bevezetése egyes 

hazai joganyagokban (ld. pl. 2001.évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről),  

annak „aprópénzre váltása”, vagyis a jogkövetkezmények végrehajtási rendeletekben  

történő deklarálása a mai napig hiányzik. 

Néhány gondolat egyes nemzetközi egyezmények hatékonyságához - a tájak  

védelmében 

Hosszú évek szakmai és politikai vitáit követően jelentős eredményként értékeljük az 

Európai Táj Egyezmény kihirdetését és a Nemzeti Tájstratégia (2017-2026) elfogadását, 

nem különben a hazai tájak megóvását is szolgálni hivatott, az EU Biodiverzitás Stratégiára 

épülő Nemzeti Biodiverzitás Stratégia megalkotását. Ezek a szakmai és joganyagok végre 

a táj-fogalmat és a tájvédelmet nemzetközi rangra emelték. Élvezetes, reményt keltő  
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olvasmányok, útmutatások és elvárások, szakmailag megalapozott törekvések gyűjtemé-

nyei. A táji arculat megőrzését, jövőjét illetően fontos irányelveket foglal magában az 

Európai Területfejlesztési Perspektíva (ESDP, 1999) és a Nemzeti Éghajlatváltozási Stra-

tégia, az Egyezmény a Kárpátok védelméről és fenntartható fejlesztéséről is. Elmondhat-

juk, hogy szakmai irányelvekben, stratégiákban, koncepciókban nem vagyunk szegények. Sőt, 

a megrázó történelmi események ellenére egyelőre táji értékekben sem! Hiányosságaival 

és a használatával összefüggő rendezetlenségeivel együtt jelentős programnak tekintjük a 

mozgósító erejű, egyedi tájérték kataszter létrehozását. Jó kezdeményezés az Európai Táj 

Nap és a hozzá kapcsolódó rendezvények, versenyek (Magyar Tájdíj) gondolata is. Ha a 

Kárpát-medencei tájak, táji elemek, tájértékek megőrzésének jövőkép-formálását maguk-

ban foglaló, fentiekben idézett példák ellenére netán mégis hiányérzetünk támad, annak 

oka – megítélésem szerint – az, hogy e programok, színvonalas stratégiák anyagai nem 

tartalmazzák azok „aprópénzre váltásának” feltételeit. Holott ezek a hiányzó rendeletek 

szabják meg egy szakmai stratégia tényleges súlyát, hatékonyságát, ezeknek kellene tartal-

mazniuk a megvalósítás, a végrehajtás lehetőségét, amely az erős és szakmailag hiteles 

hatósági-szakhatósági tevékenység alapját képezik. Melyek ezek? 

1. Feladatmegosztás, a felelősség, a számonkérhetőség kérdése (ki, miért felel?) 

2. Költség-fedezet; 

3. Határidők. 

Ezek híján csak egyetértésünket fejezhetjük ki a megjelölt célokat illetően és reményünk-

nek adhatunk hangot, hogy a várva várt, konszenzuson alapuló előrelépések a nemzeti 

jogalkotás szintjén is bekövetkeznek. 

„A tájegyezmény az első olyan nemzetközi egyezmény, amely kizárólag a táj védelmével, 

kezelésével és továbbfejlesztésével foglalkozik. Az Egyezmény fő célja, hogy elősegítse a 

táj védelmét, kezelését és tervezését, valamint, hogy a tájak tekintetében hozzájáruljon az 

európai együttműködéshez”. 

„A mi felelősségünk, hogy a közvetett vagy közvetlen emberi tevékenység által előidézett 

tájváltozások milyen szerepet játszanak majd az egyén és a társadalom jólétének, illetve 

jóllétének alakulásában, ezért a táj védelme, kezelése és tervezése mindenki számára 

jogokat biztosít, és mindenkire kötelezettségeket ró. A társadalmi igényeken, gazdasági 

tevékenységeken és a környezet harmonikus és kiegyensúlyozott kapcsolatán alapuló 

tájhasználat a fenntartható fejlődés alapja.”  
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116. ábra – Magyarország vízborította és árvízjárta területei az ármentesítő és lecsapoló munkálatok 

megkezdése előtt 

A tájegyezménnyel kapcsolatos feladatok adottak, hiszen „az Egyezményt aláíró országok 

vállalják, hogy 

̶ a tájat - mint az emberi környezet meghatározó komponensét, a természeti és a 

kulturális örökség sokféleségének kifejezőjét és az önazonosságuk alapját – törvény-

ben ismerik el; 

̶ a tájak védelemére, kezelésére és tervezésére kiterjedően jogszabályba foglalt 

tájpolitikát alkotnak; 

̶ a tájpolitikán foglaltak megvalósítása érdekében intézkedéseket tesznek a közvé-

lemény, a helyi hatóságok és más szereplők bevonásával; 

̶ a tájat integrálják a regionális és településtervezési politikákba, csakúgy, mint  

a kultúr-, környezet-, agrár-, társadalom- és gazdaságpolitikákba és minden olyan 

koncepcióba és stratégiába, amely közvetett, vagy közvetlen hatással van a tájra; 

̶ növelik a tájjal kapcsolatos fogékonyság, tudatosság növelés eszközrendszerének 

kidolgozását minden döntési szinten, a különböző társadalmi csoportok és egyének 

körében; 

̶ növelik a lakosság és civil szervezetek részvételét a döntéshozatalban; 

̶ lépéseket tesznek annak érdekében, hogy a tájjal kapcsolatos képzést, tovább-

képzést kiterjesszék más szakterületekkel foglalkozó szakemberekre is; stb. 

Amikor e sorokat a szerző papírra veti, nem feledheti a magyar javaslatra és több esz-

tendős, hatalmas munkával megalkotott, valamennyi (!) Duna-menti állam (sőt Törökor-

szág) szakmai és kormányzati szerveivel többszörösen egyeztetett Duna-medence 

Ökológiai Egyezmény szövegtervezetének históriáját. (Amely érthetetlen módon a ké-

sőbbi illetékesek számára még címében is a feledés homályába veszett…). Sajnálatos, 
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hogy az egykoron nemzetközi elismerést élvezett, a Duna-menti tájak, tájrészletek, táji 

elemek védelméről is intézkedő, szakmailag hiteles, már kodifikált joganyag révbe juttatása 

a széleskörű nemzetközi egyeztetést követően megfeneklett. (A napjainkig sokat hivat-

kozott az egyes érintett országok által következményeit illetően „elszenvedett” Alpok-

védelmi egyezmény hatályba léptetése után, remélhetően nem véglegesen). Az ok, a ma-

gyarázat legalább is elgondolkoztató: „Túl konkrét…”. Igaz is: amiben nincs semmi  

számonkérhető, az csupán látványos célok gyűjteményének tekinthető. Tanulságos tör-

ténet, amely – számos nemzetközi megállapodást, egyezményt illetően - sok mindent 

megmagyaráz. 
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