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A projektről röviden...
• Rövid cím: TájÉrtékKAtaszter (TÉKA)

• Teljes cím: „Táji értékek kataszterezése az Európai Tájegyezmény 
hazai bevezetésének megalapozásához, a tájkarakter értékelés 
módszertanának kidolgozásához”

• Finanszírozó: FMO - Norvég Finanszírozási Mechanizmusok („Norvég 
projekt”)

• Kezdete: 2009. április, vége: 2010. szeptember (adminisztratív 
bonyodalmak...)

• Partnerek: 
– Corvinus Egyetem (koordinátor), 

– Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Természet- és 
Környezetmegőrzési Szakállamtitkárság, 

– Földmérési és Távérzékelési Intézet, 

– Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, 

– Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat, 

– Norwegian University of Life Sciences

 



Egyedi tájértékek fogalma:

„A természetvédelmi törvény értelmében egyedi tájértéknek minősül az adott tájra 

jellemző természeti érték, képződmény és az emberi tevékenységgel 

létrehozott tájalkotó elem, amelynek természeti, történelmi, kultúrtörténeti, 

tudományos vagy esztétikai szempontból a társadalom számára jelentősége 

van.” 

(MSZ20381 Egyedi Tájértékek kataszterezése)

Mi az egyedi tájérték ?

 



Kultúrtörténeti értékek

• Településsel kapcsolatos egyedi tájérték 

(pl.:kúria, lakóház, harangláb, határkő, erőd, 

kastélykert, emlékliget) 

• Közlekedéssel kapcsolatos egyedi tájérték 

(pl.:út, mélyút, útmenti fasor)

• Termeléssel kapcsolatos egyedi tájérték 

(pl.: majorság, pince, halastó, táró, malom)

• Történelmi eseménnyel vagy 

személlyel kapcsolatos egyedi tájérték 

(pl.:emlékmű, emléktábla, sírmező)

Természeti képződmények

• Biológiai egyedi tájértékek

(pl.: fák, facsoport, gyepsáv)

• Földrajztudományi (Földtudományi) 

egyedi tájérték (pl.: földtani képződmény,

alakzat, morotvák, dolinató, fertő)

• Esztétikai tájértékek (pl.: kilátópontok, 

egyedi látványképek, utcakép)

Az egyedi tájértékek fő csoportjai …

 



A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 6. §-a értelmében a 

tájhasznosítás és a természeti értékek felhasználása során meg kell őrizni a tájak 

természetes és természetközeli állapotát, továbbá gondoskodni kell a tájak 

esztétikai adottságait és a jellegét meghatározó természeti értékek, természeti 

rendszerek és az egyedi tájértékek fennmaradásáról. 

Az ezzel kapcsolatos előírások érvényesítésére jelent meg a tájvédelemről szóló 

166/1999. (XI.19.) Kormányrendelet és a MI.1325. sz. Műszaki Irányelv MSZ 

20381:2009)

Az egyedi tájértékek megállapítása és nyilvántartásba vétele a nemzeti park 

igazgatóságok feladata. A településrendezési terv tartalmazza a tervezési 

területen található egyedi tájértékek felsorolását.

Jogszabályi háttér

 



Terepi felmérések 

Irodalmi kutatás 

Meglévő felmérések

(kb. 600 a Minisztériumnál)

Területrendezési és 

településrendezési tervek

TÉKA

(Tájértékek katasztere)

Műemlékkataszter (11500 műemlék) 

(Kulturális Örökségvédelmi Hivatal

Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat) 

Digitális topográfiai térképek, légifotók (M= 1:10000)

Földmérési és Távérzékelési Intézet (FÖMI) 

NGO-k, helyi természetvédő, tájvédő szervezetek,

önkormányzatok

Idegenforgalmi, tuisztikai adatbázisok

Szakdolgozatok, kutatások

(egyetemek. helyi  

oktatási intézmények)

Internet (Google maps, GPS,

települési honlapok.)

Lakossági részvétel !!! 

Új megközelítés: 

a tájérték kataszter lehetséges adatforrásai …

 



Fel nem tárt települések 

tájértékleltárának elkészítése helyszíni 

felmérések és adatgyűjtés révén

Kultúrtörténeti és a természeti értékeket 

bemutató egyedi tájérték kataszter az 

ország teljes területére

A különböző forrásokból, a településekre 

széttöredezetten rendelkezésre álló 

adatokból egységes adatbázis készítése

Az egész ország területére elérhető 

térképes „georeferált”, 

egyedi tájérték kataszter kialakítása

A műemlék és régészeti  kataszter 

„georeferálása”

Egységes térinformatikai adatbázis 

létrehozása

A tájvizsgálatot, tájértékelést összehasonlíthatóvá, 

objektívvé tevő értékelési módszer létrehozása

Mintaterületre kidolgozott alkalmazás és tesztelés

A területi tervezésben hasznosítható 

térinformatikai táji érték adatbázis 

létrehozása.

On-line táji értékek  kataszterének adatbázisa

szakemberek és laikusok számára 

Az Európai Tájegyezményben vállalt 

feladatok megalapozása.

Táji értékek terepi felmérése

Táji értékek térinformatikai feldolgozása

Értékelési metodológia/módszertan 

kidolgozása és alkalmazása mintaterületen 

On-line tájérték adatbázis adatbázis létrehozása

„TÉKA”

CÉLOK

Célkitűzések

 



Földmérési és Távérzékelési Intézet

digitális térképi alapok biztosítása,

eredmények kapcsolása a 

digitális térképekhez

KvVM Természet- és Környezetmeg. 

Szakállamtitkárság

Egyedi tájértékek jogszabály szerinti

felmérője, kezelője, felmérések végzése

Kulturális Örökségvédelmi Hivatal

műemlékek, kulturális értékek

adatbázisa, felmérések

Kulturális Örökségvédelmi 

Szakszolgálat

régészeti emlékek

Budapesti Corvinus Egyetem 

Tájépítészeti Kar

felmérés, oktatás, metodika, 

térinformatikai feldolgozás

projektvezetés
Oslói Egyetem

Külső szakértő, 

minőségbiztosítás

Laikusok, NGO-k, érdeklődők

adatok biztosítása, 

aktualizása, ellenőrzése

Tájértékek

kataszterezése

(TÉKA projekt)

Partnerek és feladatkörök

 



Svéd Kulturális Örökségvédelmi Hivatal térképi adatbázisa …

 



„Webes térinformatika”

• Hálózaton keresztül működő térinformatikai 
szolgáltatások szabványok kidolgozása
– Open Geospatial Consortium (OGC)

• Elkülönül egymástól az adatok tárolásának és 
megtekintésének, feldolgozásának helye –
nem kell fizikailag helyben tárolni az adatot
– Web Map Service (WMS): raszteres megjelenítés, 

csak egy bitképet viszünk át a lekért területről

– Web Feature Service (WFS): Vektoros objektumok 
(pont, vonal, felület) átvitele, de csak a lekért 
területre (formátum: GML)

– (+ CSW, WCS, stb.)

 



 

A FÖMI szerepe a TÉKA projektben
• Országos adatszolgáltatás az adatbázis geometriai 

helyességének biztosítására
– Ortofotók

– 1:10 000 topográfiai térképek

– Kiegészítő adatok a tájékozódáshoz

• A TÉKA szempontjából fontos térképi elemek 
szolgáltatása a vektoros 1:10 000-es topográfiai 
térképekről
– Objektumok („POI”-k) leválogatása és átadása

• A TÉKA szerver beszerzése és üzemeltetése
– A projekt befejezése után még legalább 5 éves 

fenntartási időszak alatt

• Módszertani és egyéb járulékos feladatok



A TÉKA portál tervezett felépítése

 



KÖH

KÖSZ

KvvM

FÖMI

TÉKA 

Web szerver

TÉKA 

Adatbázis
(PostgreSQL, PostGIS

Geoserver)

Arcanum?

Elérés INTERNET nézegetőn

QGIS, UDIG, GRASS szoftverek

publikum

BCE

???

A TÉKA adatbázis/szolgáltatás tervezett kialakítása  …

 



Mit tartalmaz a TÉKA adatbázis?

SORSZAM

ORSZÁG_KOD

KSH_KOD

TLEPÜLÉS_NEV

NEV

TIP_KOD_MSZ_1

TIP_KOD_MSZ_2

TIP_KOD_MSZ_3

HELYSZÍN

HRSZ

EOV_X

EOV_Y

WGS_LAT

WGS_LON

TULAJDONOS

KEZELÖ

LEÍRÁS_JELLEMZÖK

KELIDÖ

KOR

ALLAPOT

FONTOSSÁG

ÖNKORMÁNYZAT ÁLLÁS

INTEZKEDÉS

FELVEVÖ

FORRAS

DATUM

NP_MIN

KÖH_KOD

KÖSZ_KOD

FÖMI_KOD

KÉPEK

KÖSZ adatbázis

KÖH adatbázis

TÉKA meta adatbázis KÖH adatbázis



FÖMI 1:10 000-es topográfiai térkép objektumai …

600 objektumosztály Előre feltöltött objektumok



Eddigi eredmények:

Az „előzetes” TÉKA rendszer

 



Elkészült a honlap: tajertektar.hu

 



Működik a BCE feltöltőoldal   http://tajertek.uni-corvinus.hu

 



Elindult a FÖMI térképszolgáltatása (néhány részlet később)

 



A felmérést segítő M=1:10 000 topoterkép pontjait átadtuk a partnereknek

 

(185968 egyedi objektum + 180045 facsoport)



Elindultak a felmérések

 



Példa: Böhönye - Google

 



Példa: Böhönye – FÖMI ortofotó

 



Példa: Mezőszilas - Google

 



Példa: Mezőszilas – FÖMI 
ortofotó

 













Köszönjük a figyelmet!

www.tajertektar.hu

 


