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Összefoglalás

A tájtervező legnagyobb kihívása, hogy a munkája során készülő területi tervek rendkívül
komplex rendszereket befolyásolnak és hatásuk hosszú távra szól. Éppen ezért a tervezés fo-
lyamán hasznos segítséget nyújt egy úgynevezett tájhasználat-váltási modell, amelyen vizs-
gálhatjuk és értékelhetjük. a tervezett beavatkozások hatását.
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Bevezetés

Mit hoz a jövő? Hogyan tudjuk alakítani? Melyek azok a tényezők, amelyeket aktívan tu-
dunk befolyásolni? A stratégiai tervezés – legyen az ágazatot vagy térséget érintő – már rég-
óta próbálja megválaszolni a fenti kérdéseket és ezzel aktívan formálni a jövőnket. Ezen stra-
tégiai terveknek közel 30 éve egyre szélesebb körben elfogadott és alkalmazott célja a fenn-
tartható fejlődés megteremtése. Az ENSZ 2005 World Summit Outcome dokumentum szerint
a fenntartható fejlődés „egymással összefüggő és egymást erősítő pillérei” a gazdasági fejlő-
dés, társadalmi fejlődés és környezetvédelem. E három rendszer egymásba ágyazódva jelenik
meg. A gazdaság a társadalom alrendszere, a társadalom pedig az ökoszisztéma alrendszere.
Az ökológiai fenntarthatóság meghatározza a társadalmat, s azon keresztül a gazdaságot.
Ugyanakkor a három alrendszer komplex kezelése elengedhetetlen az eredményes beavatko-
záshoz. Még nagyobb kihívás az egyensúlyi rendszer megtartása, amikor ezen alrendszerek a
helyhez kötött erőforrásokért versenyeznek. A térségi vagy más néven területi tervezés ennek
a térbeli egyensúlynak a megteremtését tűzte ki célul.

A tájhasználat-változási folyamatok modellezésének célja

A térségi tervekben az egyes alrendszereket a különböző területhasználatok képviselik,
amelyek mennyiségét és egymáshoz viszonyított elhelyezkedését az úgynevezett térszerkezet
mutatja be. Egy ország, vagy egy kisebb területi egység térszerkezete meghatározza az adott
terület fenntarthatóságát is, legalábbis az olyan helyhez kötött erőforrások tekintetében, mint
például a termőföld, édesvízkészletek vagy maga a táj. A fenntartható fejlődés azonban fo-
lyamatos változást is feltételez, ennek megfelelően a stratégiai intézkedéseket, beavatkozáso-
kat ebben a folyamatosan változó komplex rendszerben kell elhelyezni. A fenntartható fejlő-
dést biztosító stratégiai térségi terveknek kialakítását segítő eszköz a tájhasználat-változási
folyamatokat modellező rendszer. A tájváltozási modellek olyan eszközök, amelyek segítenek
elemezni a tájváltozási folyamatok okait és következményeit annak érdekében, hogy jobban
megértsük a tájhasználat rendszerét és ezzel támogassák a tájhasználat tervezést (VERBURG, P.
H. et al. 2004). A modellező rendszer mindemellett képes szimulálni az egyes beavatkozások
komplex, hosszú távon jelentkező hatását.

Jelen tanulmányban a Magyarországra kialakított modell működését és a lehetséges fel-
használást kívánom bemutatni.
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A tájhasználat-változási modell kialakítása

A magyarországi tájhasználat-változási modellt Metronamica (RIKS 2011) szoftverkör-
nyezetben hoztam létre. A tájhasználat-változás modell kialakításához első lépésben meghatá-
roztam a három vizsgált alrendszerhez tartozó területhasználatokat. A társadalmi alrendszer
működésének biztosításához a teret a települési területek biztosítják, a gazdasági alrendszer
jelentős része szintén a településeken működik, de a beépített területek közül el tudjuk különí-
teni az ipari és szolgáltatási szektor működéséhez szükséges nagy kiterjedésű ipari és keres-
kedelmi területeket. A gazdasági alrendszer működésének legnagyobb területigényű ágazata a
mezőgazdaság, amelynek különböző művelési ágú területekre – szántóterületek, gyümölcsö-
sök, szőlőterületek – van szüksége. Sok esetben a gazdasági alrendszert is szolgálja, de termé-
szetes állapotában az ökoszisztéma-alrendszer része a szintén jelentős teret elfoglaló erdőterü-
letek együttese.

Az ökoszisztéma rendszer további fontos elemei a természetes élőhelyek, amelyeket erdő,
természetes gyep, vizes élőhely, vízfelület területhasználatként azonosíthatunk. Ezekről a te-
rülethasználatokról információkat az úgynevezett felszínborítottsági adatbázisok használatá-
val kaptam. Hazánkban az idősorosan az ország egész területére elérhető felszínborítottsági
adatbázis a Corine Land Cover, amely egész Európára kiterjedve képes kvantitatív, összeha-
sonlítható információt biztosítani a területhasználatokról. A Corine Land Cover 1:100 000-es
méretarányban készül, a legkisebb interpretált objektum méret 25 ha, a legkisebb szélesség
100 m (MARI L. 2010).

A területhasználat-változás modellezéséhez első lépésben a rendelkezésre álló adatbázis
idősoros összehasonlításával meghatároztam a vizsgálati területünkön jellemző területhaszná-
lat-változási folyamatokat. A modell kialakításánál, kalibrálásánál ezeket a folyamatokat ké-
peztem le. A kalibrálás során meghatároztam az egyes területhasználatok tehetetlenségét, az
egymásba történő átalakulásuk irányát, szabályszerűségeit, az egymásra gyakorolt vonzó,
illetve taszító hatásokat. A különböző területhasználatok térbeli és időbeli kölcsönhatása
szomszédsági hatásként ismert, amit számos területhasználat-változási modell szomszédsági
szabályként alkalmaz (HAGOORT, M. et al 2008). Ennek megfelelően a magyarországi mo-
dellben is meghatároztam a különböző területhasználatokra vonatkozó szomszédsági szabá-
lyokat.

A kalibrálás során a különböző fizikai alkalmassági tényezők, mint például a domborzat,
talajadottságok, vízellátás és a tájhasználatok összevetésével meghatároztam az egyes terület-
használatok lehetséges helyeit. A települési, ipari és kereskedelmi területeknél vizsgáltam az
infrastrukturális hálózatok, azaz a megközelíthetőség hatását a kialakulásukra, elhelyezkedé-
sükre. Mindezen tényezők alapján meghatároztam az egyes területhasználatok potenciális
helyét (1., 2. ábra), azaz azt a területet, ahol a társadalmi, gazdasági és ökoszisztéma-
alrendszer szempontjából a legideálisabb lenne az elhelyezkedésük.

Az egyes területhasználatokhoz kialakított potenciáltérképek jól mutatják, hogy sok eset-
ben ugyanaz a terület mindhárom alrendszer számára ideális lehet. Az, hogy az ideális terüle-
tek mely területhasználatok valósulnak meg, már a társadalmi döntések függvénye. A jövőben
várható térszerkezet modellezéséhez ezért a potenciáltérképek kialakítása mellett meghatároz-
tam, hogy az adott területhasználat iránt mekkora területi igény várható. Az egyes terület-
használatok iránti igény meghatározása rendkívül sok tényezőtől függ, 20-30 évre előre vetí-
teni nem lehet. Az igények meghatározásakor ezért forgatókönyveket alakítottam ki. A forga-
tókönyvek kialakításakor egy-egy lehetséges döntési irányt határoztam meg, amely befolyá-
solja a jövőben várható területi igényt.
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1. ábra. Társadalmi alrendszerhez köthető „települési térség” területhasználati potenciál-
térképe

2. ábra. Ökoszisztéma-alrendszerhez köthető „erdőterület” területhasználati potenciáltér-
képe
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A társadalmi, gazdasági alrendszerek várható fejlődési irányai

A fenntartható fejlődés fogalma olyan fejlődést takar, amely egyre nagyobb csoport számá-
ra képes biztosítani a jólétet. Ehhez a jóléthez a mai tudásunk szerint egyre nagyobb beépített
területre – települési térség, ipari és kereskedelmi terület – lesz igény. A világban mindenhol,
így hazánkban is a társadalmi, gazdasági fejlődéssel fokozatosan nő az egy főre jutó lakóterü-
let nagysága (KSH 2014), az ipari és kereskedelmi területek nagysága, illetve a közösségi
terek iránti igény. Ez a növekedési folyamat még csökkenő népesség mellett is növeli a beépí-
tett területek iránti igényt. Az új beépített területek elhelyezkedését meghatározó másik fo-
lyamat a népesség jellemző migrációs iránya, amely az elmúlt évtizedekben fokozottan a vá-
rosok felé irányult. Ezt a városiasodó folyamatot próbálja ellensúlyozni a területfejlesztési
politika, amikor kiegyenlített területi fejlődést szorgalmaz.

A fentieknek megfelelően a társadalmi, gazdasági fejlődésre két forgatókönyvet alakítot-
tam ki. Az első, a „centrum” forgatókönyv a központok fokozódó fejlődését vetíti előre, míg a
második, a „kiegyenlített fejlesztés” forgatókönyv a vidéki területek felértékelődését modelle-
zi. Mindkét forgatókönyv a KSH Népességkutató Intézete által előre jelzett csökkenő népes-
séggel számol (FÖLDHÁZI E. 2015). A beépített területeknek a kialakított forgatókönyvek
alapján modellezett változását a 3. és 4. ábra mutatja.

3. ábra. Beépített területek változása a „centrum” fejlesztés forgatókönyv alapján 2045-re

Mindkét forgatókönyv esetén várható a beépített területek kiürülése, amit az ábrák veszé-
lyeztetett beépített területként mutatnak. A két forgatókönyv alapján modellezett beépített
területek változása döntően nem tér el egymástól, de helyileg kisebb eltéréseket mutat. Ennek
oka, hogy mindkét forgatókönyv esetén hasonló jövőbeni területigénnyel számoltam és eltérés
csak az új beépített területek elhelyezkedésében van. Ez az eltérés sem jelentős a két forgató-
könyvben, hiszen a forgatókönyvek közötti különbségként csak a területfejlesztési támogatás-
politikai beavatkozásokat határoztam meg. A két forgatókönyv rámutatott arra, hogy csupán a
támogatások perifériás területekre történő irányításával az eddig jellemző téralakulási folya-
matok jelentősen nem változtathatók meg. A városba történő áramlás mérséklésére egyéb
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beavatkozások is szükséges. Ha ezek a változások nem következnek be, akkor hazánk perifé-
riás fekvésű, hagyományosan aprófalvas térségei (pl. Somogyi-dombság, Szatmár, Bereg)
kiürülnek.

4. ábra. Beépített területek változása a „kiegyenlített” fejlesztés forgatókönyv alapján
2045-re

Jelentős különbségek láthatók, ha két olyan forgatókönyvet hasonlítunk össze, amelyekben
eltérő a várható beépítettség iránti igény. Ehhez az összehasonlításhoz egy olyan forgató-
könyvet alakítottam ki, amely hazánkban nem népességcsökkenéssel, hanem népességnöve-
kedéssel számol az elkövetkező 35 évben. A kialakított „krízis” forgatókönyv azt mutatja be,
mi történik, ha az éghajlatváltozás hatására jelentős – évi 200 000 fő – migráns népesség je-
lenne meg hazánkban. Ebben a forgatókönyvben megvizsgálhatjuk, hogy a növekvő népes-
séggel párhuzamosan növekvő beépített területek iránti igény milyen módon változtatná meg
hazánk térszerkezetét. A „krízis” forgatókönyv jól mutatja, hogy a népességnövekedés mely
területeken növeli a beépítettséget; a jelentős népességnövekedés mérsékli a vidéki területek
kiürülését (5. ábra).

Ökoszisztéma-alrendszer fejlődése

A 20. század második felében a társadalmi, gazdasági fejlődés nyomása egyre több kör-
nyezeti problémát okozott. Az fokozódó beépítés elfoglalta, a közlekedési hálózatok tovább
darabolták a természetes élőhelyeket. Az ökoszisztéma megőrzése érdekében ezért számos
védelmi intézkedést vezettek be a döntéshozók. Ezek hatásának értékelésére két forgatóköny-
vet alakítottam ki. Az egyik az érvényben lévő védelmi övezeteket – Országos Területrende-
zési Terv Törvény (OTRT 2003) alapján – veszi figyelembe, a másik forgatókönyv védelmi
szabályozások nélkül modellezi a területhasználat-változást. A két forgatókönyv ökosziszté-
mára gyakorolt hatását egy úgynevezett területi indikátoron mutatom be, amely a
természetközeli területek változását jelzi. A természetközeli területeknek az erdő, gyep, vizes
élőhely és vízfelület területeket tekintettem (6., 7. ábra).
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5. ábra. Beépített területek változása a „krízis” forgatókönyv alapján 2045-re

6. ábra. Természeti területek változása a „nincs szabályozás” forgatókönyv alapján 2045-
re
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7. ábra. Természeti területek változása a „hatályos szabályozások” forgatókönyv alapján
2045-re

A két forgatókönyv összehasonlításánál jól látszik, hogy a „szabályozás nélkül” forgató-
könyv esetében is csupán néhány helyen számíthatunk a természetközeli területek eltűnésére,
mivel ebben a forgatókönyvben sem számoltam jelentős népességnövekedéssel, azaz a beépí-
tett területek intenzív terjeszkedésével. Az eltűnő természetközeli élőhelyek azonban lokáli-
san komoly veszteséget okozhatnak. Az érvényben lévő támogatáspolitikai és szabályozási
intézkedéseket figyelembe vevő forgatókönyvben a természetközeli területek jelentős növe-
kedése modellezhető. Ennek oka, hogy a forgatókönyv számol az érvényben lévő országos
erdőstratégia által kitűzött 27%-os erdősültség megvalósításával. Ennek megfelelően a terü-
lethasználat-váltás modellezett forgatókönyvei szerint a jelenlegi szabályozási és támogatás-
politikai intézkedések biztosítják a természetközeli területek megőrzését, illetve támogatják új
természetközeli területek létesítését.

Összegzés

A fenntartható fejlődés megvalósítása a térségi tervezők számára rendkívüli kihívás, hiszen
az általuk készített területi tervek komplex rendszereket befolyásolnak és hatásuk hosszú távra
szól. Éppen ezért a tervezés folyamán hasznos segítséget nyújt, ha a tervezett beavatkozások
hatását egy úgynevezett tájhasználat-változási vagy tájváltozási modellen szimulálva vizsgál-
hatjuk és értékelhetjük. A kialakított modell akkor válik a területi tervezést segítő, illetve dön-
téstámogató eszközzé, ha lehetőséget nyújt a tervezett beavatkozások hatásainak modellezésé-
re is. Ehhez a modellben úgynevezett alternatív és integrált (több hatótényezőt is figyelembe
vevő) forgatókönyvek alakíthatók ki. Az alternatív forgatókönyvekben a tervező meghatároz-
hatja a jövőben várható, az egyes területhasználatokra vonatkozó társadalmi igényeket, az
általa javasolt új szabályozási környezetet, illetve a tervezett infrastrukturális fejlesztéseket,
amelyekkel a modell egy alternatív tájhasználatot szimulál. A különböző forgatókönyvek által
szimulált jövőbeni tájhasználatok összehasonlító vizsgálatával és értékelésével lehetőség nyí-
lik az ideális beavatkozások kiválasztására. Ezzel a területhasználat-változás modellezése
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olyan területi döntéstámogató eszközzé válhat, amely segítheti a tájtervező munkáját oly mó-
don, hogy képes a területpolitikai intézkedéseket komplex módon kezelni, s ezek ismeretében
szimulációk során előrevetíteni azok társadalomra, gazdaságra és környezetre gyakorolt hatá-
sait – egyszerűen szólva térképen megjelenítve „láttatni a jövőt”.
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