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112477 számú OTKA pályázat: 

Megújuló energiaforrások alkalmazásának tájvédelmi vizsgálata 
hazai mintaterületeken - kihívások és lehetőségek

A kutatás lényege: 
- a mintaterületek jelenlegi energiagazdaságának felmérése;
- a megújulók potenciáljának meghatározása; 
- olyan energiarendszer szoftveres tervezése, amelynek táji és egyéb

környezeti hatásai a lehető legkisebbek;
- turizmus és a fenntartható energiagazdálkodás összekapcsolása



A). Komáromi, Tatai, Esztergomi járás - A gazdasági szféra vizsgálata
Ipar és a tájszerkezet kapcsolatának vizsgálata:

az ipari és energetikai ágazat területi szerkezetének és tájterhelésének felmérése
a megújuló energiák jelenlegi helyzetének felmérése (csak gazdasági szférában)
A tájterhelés enyhítésének lehetőségei megújuló energiák felhasználásával
Ipartörténeti emlékek turisztikai hasznosításának lehetőségei

B). Salgótarján térsége - Környezeti értékek hasznosítására irányuló szervezet
(Geopark) „vizsgálata”

A bányászat okozta tájkonfliktusok, környezeti problémák – hogyan lehetne haszonná
fordítani, különösen a megújuló energia használatának kiépítésével.

Hogyan lehet mindezt ezt a geoparki célokkal összekapcsolni? Turizmusba bevonni?

C). Bükkalja - Települési és civil szféra vizsgálata
Települések tájhasználati problémái a megújuló energiákkal és
turizmussal összefüggésben. Mintatelepülés: Tibolddaróc.

3 mintaterület – 3 különböző oldalról megvizsgálva
(a fő koncepción belül 3 megközelítésben)



- digitális adatbázisok
energiagazdálkodási adatbázis tájhasználati típusok szerint
területhasználati térképek a jelenlegi és optimális energiagazdálkodási 

keretben
tájterheltségi mutatók alapján rangsorolt energetikai és ipari tájelemek és 

hatásterületük

- tervezési modellek
 a mintaterületek tájvédelmi és energetikai szempontból is fenntartható

tájhasználati- és energiarendszer modellje
 érzékeny, sérülékeny és védett tájak tájképvédelmi övezetei kialakításának

módszertani modellje

- ajánlások megfogalmazása
 új tájhasználati formák és funkcióterületek kialakítására
 táj – turizmus – energiagazdálkodás fenntarthatósága komplex kezelésére

A kutatás kimenetei



Az első kutatási év vizsgálatai
Bükkalja

1./ A települési tájhasználat jelenlegi állapota 

2./ A települések energiafelhasználásának szerkezete

3./  Tibolddaróc megújuló energiával kapcsolatos attitűdje
és turisztikai potenciálja



Csak megfelelő elemzéssel, az eltérő érdekek körültekintő,
és a táj lehetőségeihez kapcsolódó összehangolásával lehet olyan 
egymással összefüggő programokat kidolgozni, mint például a táj 

energiagazdálkodása és turizmusa

1) Bükkalja: tájhasználat és földrajzi fekvés

• Hegylábi térség - Kács-patak völgye: Kács, Tibolddaróc és Bükkábrány
települések

• Az azonos tájban fekvő közeli települések konkrét helyzeteikből fakadóan
• eltérő adottságokkal,
• tájhasználattal és a részben ezekkel összefüggő 
• demográfia és társadalmi jellemzőkkel rendelkeznek.
• Ezek következtében problémáik és érdekeik sok esetben különbözőek.





1. A domborzati peremen, a völgykapukban alapvetően kedvezőtlenek az
adottságok az intenzív mezőgazdálkodásra, a település külterületén az erdő az
uralkodó, a telekkiosztás és az utcahálózat a szűkülő völgyekhez igazodik.
Itt alapvetően csak a rekreációs, turisztikai funkciók jelenhetnek meg
településfejlesztő tényezőként. Pl. KÁCS, Cserépváralja stb.



2. Az alacsonyabb hegylábi felszín és az alföldi sík találkozásánál
a települések  a hegylábi felszín peremével párhuzamosan futó utak és a 
hegységből kifutó patakvölgyek  csomópontjaiban alakultak ki.
Itt a 19. század óta uralkodó tájhasználat a szántóföldi gazdálkodás, a települések 
szerkezete a  csomóponti helyzethez igazodik, a  telekkiosztást pedig elsősorban a

szántóföldi  gazdálkodás határozta meg. BÜKKÁBRÁNY, Mezőnyárád, Emőd stb.

• kedvező  helyzet: 
nagyüzemi 
mezőgazdaság, ipar, 
közlekedés, ellátás,  
foglakoztatás). 

• Bükkábrányban a 
külszíni bányászat 
településfejlesztő 
hatása jelentős

• ugyanakkor ez  a táj 
állapotában igen 
kedvezőtlen 
folyamatokat indított 
el.



3. A két felszín találkozásánál, a szélesebb völgyekben és alacsonyabb hátak 
között elterülő települések tájhasználata adottságaiknál fogva már sokkal 
összetettebb:  Tibolddaróc, Sály, Cserépfalu, Borsodgeszt, Bogács stb.

Tibolddaróc tájhasználata
• A településszerkezet, telekkiosztása a széles völgytalphoz igazodik

• déli irányban a völgy kiszélesedésével uralkodóvá válnak a szántók
• a riolittufás dombhátak völgy felőli oldalain egyeduralkodó a szőlő
• a tetőfelszínein pedig legelők és fás ültetvények váltakoznak kisebb 

erdőfoltokkal
• a hegységfelőli oldalon az erőteljesebb felszíni tagoltság növekedésével az 

erdő területek a meghatározók.

Alapvetően összetett tájhasználat jellemzi, szántó és szőlő területi túlsúllyal, 
vagyis adottságait a felszínborítás alapján jól hasznosítja, de ha összevetjük a 
település részletes vizsgálatának eredményeivel, már sokkal árnyaltabb a kép.





Jelentős arányú a csak lakófunkciójú telek, az adottságokhoz
képest ugyanakkor alacsony a vegyes lakótelek funkció.



Ezt az állapotot még jobban kifejezi, ha azt vizsgáljuk, hogy az adott telken lakóknak van
e külterületi gazdálkodása (kert, szőlő, szántó, legelő, erdő stb.)
Mint az ábrán látható igen kicsi az arány, elsősorban a szőlő az amely a legtöbb helyen 
előfordul. A lakosságnak gazdasági oldalról nagyon kicsi a kapcsolata a környező tájjal.





Módszertan

• Meglévő adatbázisok 
feldolgozása 

• Adatok felvétele

Kérdőívezés, Interjúk     

készítése döntéshozókkal

• Adatbázis készítés

• Szoftveres 
energiatervezés

• Térinformatikai 
feldolgozás

• Települési javaslatok 
kidolgozása

Vizsgálat alá vont 

települések

2) A települések energiafelhasználásának szerkezete



A fűtési energiafelhasználás forrásszerkezete a három 
eltérő tájhasználatú település esetében

Bükkábrány Tibolddaróc Kács



Háztartási áramfogyasztás (kWh/év)
a három eltérő tájhasználatú település 

esetében
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Napelemes rendszerek

• Teljesítmény: 6-12 kW 

• Költség: átlagosan 41000 Euro/egység (~12 millió Ft/ egység)

• Támogatásintenzitás: 100%

• telepítés időbelisége – jelentős árcsökkenés (!)

• elektromos autó töltőponttal vagy anélkül

• Cél: 

• innovatív elem a pályázatban;

• infrastruktúra biztosítása az elektromos közlekedésre való 
átállás kapcsán;

• példamutatás, multiplikátor hatás.

A megvalósult térségi megújuló energetikai fejlesztések 



Iskolák, mint energiaudvarok

Mályi

Szomolya Bükkábrány

Emőd



Emőd



Szomolya



Elektromosautó-
töltőállomásokkal 

rendelkező települések



Töltőpontok használatával kapcsolatos általános 
problémák

• EU csak a töltők kiépítését támogatja
• Működő töltőállomások a térségben: 40 

• Elektromos autók száma a térségben: 1

• Rossz tájolású napelemek

• Eldugott töltőpontok

• Gyakori műszaki problémák



Konklúzió
• Szakmai problémák a műszaki megoldásokban

• Nem műszaki jellegű problémák

• Gazdasági érdekeltség hiánya az intézményeknél
• 100%-os támogatásintenzitás

• Rezsicsökkentés káros hatása a megtérülésre

Megoldás: Az intézményfenntartás decentralizálása – helyi érdekeltség 
kialakítása

• Alkalmazási előnyök és ismeretek hiánya

Megoldás - A kommunikáció javítása a szereplők között

- Az iskolai képzésben a megfelelő szemlélet és a 
szükséges  ismeretek  átadása

• Nincs a megvalósult beruházásokról adatkezelés és megfelelő 
tájékoztatás

• Nem foglalkozik senki a tapasztalatokkal, ami szükséges a 
további beruházásokat optimalizásához



3) A helyi lakosság megújuló energiával kapcsolatos attitűdje 
Tibolddarócon







A lakosság véleménye a megújuló energia hasznosításáról Tibolddarócon, 
2015





Tibolddaróc turisztikai potenciálja a lakosság véleménye szerint, 
2015



„A táj adott arra alkalmat ennek a népnek, hogy a barlangokba húzódjék, 
a történelem pedig nem adott alkalmat, hogy kihúzódjon belőlük” (Szabó Z. 1937:88)

Barlanglakások száma (Szabó Zoltán: Cifra nyomorúság)
Tibolddaróc 215 (1459 fő)



A tibolddaróciak véleménye a turizmusfejlesztéséről, 2015



A tibolddaróciak véleménye a turizmusfejlesztéséről, 2015



Tibolddaróc = 100

Tibolddaróc turizmusának versenytársai a lakosság véleménye alapján



A munka folytatódik…

KÖSZÖNJÜK A 
FIGYELMET!


