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Mindez csak körültekintő és alapos hatás-
elemzések és reális prognózisok rendszerére 
alapozva lehet a kívánt mértékben céltudatos, 
eredményes és hatékony. 

Zárókövetkeztetések

A mai korszerű talajtan legfontosabb célkitű-
zése a talajfolyamatok szabályozása (Várallyay, 
2000, 2015). Ez biztosítja a talaj – mint fontos 
természeti erőforrás – megújulásának feltéte-

leit, multifunkcionalitásának zavartalanságát, 
ami az élhető emberi lét fenntarthatóságának 
egyik prioritást érdemlő kulcsfeladata. 

Kulcsszavak: talajképződés, talajfolyamatok, 
ta laj multifunkcionalitása, talaj vízgazdálkodá
sa, talaj anyagforgalma, talajtermékenység, mul
 tifunkcionalitást gátló tényezők, talajdegra dá
ciós folyamatok, talajfolyamatok szabályozása, 
fenntartható talajhasználat
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és szénforrás; (7) geológiai és archeológiai 
örökség hordozója. 

A talajminőség megítélését az egyes talaj-
funkciók alapjait adó természeti viszonyrend-
szer értékelésén túl a talajokkal szemben tá-
masztott társadalmi és egyéni elvárások jelen-
tősen módosíthatják. (A Magyar Értelmező 
Kéziszótár meghatározása szerint a minőség 
általános értelemben is a szubjektív elvárások-
nak való megfelelés mértékére utal.) A talaj-
hasznosítási preferenciák kialakítása ugyan-
akkor csakis a talajok ismeretében és a talaj-
hasznosítás környezeti hatásának figyelembe 
vételével történhet.

A talajminőségnek világszerte többféle 
tudományos meghatározása létezik. Hagyo-
mányosan a talajokat az egyik – kitüntetett 

– talajfunkcióra való alkalmasság, a termékeny-
ségük mértéke alapján ítéljük meg (Máté, 
1960). A hagyományos talajminőség értelme-
zés tehát a növénytermesztési használatra való 
alkalmasság mértékét jelenti, amely egyéb 
környezeti, majd közgazdasági mutatókkal 
kiegészülve a földminőség, végül a földérték 
meghatározásának alapjául is szolgál (Máté 

Hazánk nemzeti vagyonának egyik legfon-
tosabb eleme a területét borító talajtakaró. Ez 
a talajtakaró minőségét, hasznosítási lehető-
ségeit és ökológiai jelentőségét tekintve 
igencsak változatos. Ennek a változatos talaj-
takarónak a minősége többféle szempontból 
is vizsgálható a talajhasználati célok és a ta-
lajokkal szemben támasztott elvárások szerint. 
Mivel talajaink egyszerre több olyan funkciót 
is ellátnak, amelyek hasznosítása – akár köz-
vetlenül, akár az ökológiai rendszerek fenn-
tartásán keresztül – fontos lehet, a minőség 
megítélésénél érdemes ezeket a funkciókat 
számba venni. Jelen kiadványban Várallyay 
György (2016) részletezi a különböző talaj-
funkciókat és jellemzőiket. Az Európai Bi-
zottság Talajvédelmi stratégiája (EB, 2006) 
hét főbb talajfunkciót jelölt meg, amelyeken 
keresztül a talajok a társadalom számára szol-
gáltatást nyújtanak: (1) biomassza-produkció; 
(2) a víz, tápanyagok és egyéb anyagok táro-
lása, szűrése és transzformálása; (3) a biológiai 
sokféleség fenntartásának közege; (4) az em-
beri tevékenység színhelye, meghatározója; 
(5) nyersanyag-szolgáltató; (6) szénraktározó 
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– Tóth, 2003). A termékenység mértékének 
kifejezésén túl mára a talajminőség a talaj 
azon képességére is utal, amely alapján képes 
betölteni ökológiai funkcióit. A nemzetközi 
szakirodalom ma már elsősorban ilyen, tá-
gabb ökológiai értelmezésben használja a 
talajminőség (soil quality) fogalmát. Főként 
az észak-amerikai talajtani irodalomban el-
terjedt megközelítés szerint a talaj minőségét 
három fő feladatának – a tartamos biológiai 
produkció, a környezeti minőség, valamint 
a növényi és állati (valamint emberi) egészség 
biztosítása – együttese mutatja. Ugyancsak 
főleg Észak-Amerikában honosodott meg a 
talajegészség (soil health) fogalma, ami a ter-
mészetes állapothoz viszonyítva és a környe-
zeti érzékenységet is figyelembe véve a bioló-
giai alapok fenntartása szempontjából jellem-
zi a talajokat.

Az utóbbi évtizedben az ökoszisztéma-
szolgáltatásokkal összefüggésben a talajfunk-
ciók ellátásának kérdése Európában is egyre 
nagyobb jelentőséget kapott, és a talajminő-
ség megítélésében a fenntarthatóság kritériu-
ma is általánosan megjelent. Az egymással is 
kölcsönhatásban lévő talajfunkciók ökoszisz-
téma-szolgáltatásokban betöltött szerepe kü-
lönböző súlyú, közvetlen vagy közvetett is 
lehet, és időben is változhat, a külső hatások 
függvényében. Ez a megközelítés tükröződik 
az Európai Bizottság által javasolt talajminő-
ség definícióban is, ami szerint a „talajminő-
ség annak kifejezője, hogy az adott talaj – a 
talajfunkciók változó körülmények közötti 
ellátásával (a külső hatásokra kifejtett lehet-
séges reakciókkal) – milyen mértékben képes 
az ökoszisztéma-szolgáltatásokat támogatni”.

Ez a talajminőség értelmezése alkalmas 
arra, hogy a fenntarthatóság követelményei-
nek megfelelő egységes rendszerbe helyezze 
a talaj funkciós képessége, a degradációs ve-

szélyeztetettség és a talajhasználat megítélését, 
egyben lehetőséget adva olyan időben válto-
zatos tényezők figyelembe vételére is, mint 
például az éghajlatváltozás. 

A talajok képessége a különféle funkciók 
ellátására függ a talaj fizikai, kémiai és bioló-
giai jellemzőitől, a kialakulásuk helyén érvé-
nyesülő klimatikus, domborzati és hidroló-
giai viszonyoktól, valamint az emberi beavat-
kozásoktól is. Az utóbbi évtizedek hazai és 
nemzetközi kutatásai jelentősen gyarapították 
a talajfunkciókról, így a talajok minőségéről 
meglévő ismereteinket. Ennek ellenére talaj-
készleteink funkciós képességeinek teljessé-
géről még nem áll rendelkezésünkre részletes 
információ, sokról (például biológiai sokféle-
ség a talajban) még áttekintő térkép sem.

Ugyanakkor a talajok, illetve termőföldek 
növényprodukciós képességéről, annak évjá-
ratos változatosságáról és befolyásolásának 
lehetőségéről meglehetősen pontos ismerete-
ink vannak. Ez alapján összehasonlítást te-
hetünk hazánk mezőgazdasági területeinek 
növénytermesztési lehetőségei között, amit 
akár gazdasági és társadalmi összefüggésben 
is vizsgálhatunk (Máté, 1999), de a hazai le-
hetőségeket is összevethetjük Európa vagy a 
világ más országainak mezőgazdasági poten-
ciáljával (Tóth et al., 2013). 

A klasszikus megközelítés, tehát a termő-
földek minőségét a növénytermesztés szem-
pontjából tekintve Magyarország az EU-n 
belül az átlagos adottságú területek közé 
tartozik (1. ábra). A kiemelkedő adottságok-
ról szóló közkeletű vélekedés tehát nem telje-
sen helytálló. Az igaz, hogy talajaink fizikai 
és kémiai tulajdonságai, szerkezete és szerves-
anyag-készlete is többnyire jó közeget nyújt 
a növényfejlődéshez, de ez hazánkban az op -
timálisnál kedvezőtlenebb csapadékviszonyok-
kal párosul. Így ha talajaink nagy része jó mi-

nőségű is, ez az előny a nem öntö zött terüle-
teken a kevésbé kedvező klimatikus viszonyok 
miatt a termőföldminőségben már nem tel-
jesen érvényesül. Legalábbis a nyugat-európai 
országok átlagos viszonyaival összeha son lítva 
itthon alacsonyabb az átlagos termelé si po-
tenciál. A mediterrán országokéval össze ha-
sonlítva viszont magasabb, és Magyarország 
mezőgazdasági területei világviszonylatban is 
a jobb adottságúak közé tartoznak. 

A termőföld minősége országon belül 
nagy változatosságot mutat. Ez részben a 

talajok minőségbeli különbségeiből adódik, 
részben az eltérő domborzati és hidrológiai 
viszonyokból, valamint a klimatikus adottsá-
gokból. A földminőség tehát tükrözi a talaj-
minőséget, de kiegészül egyéb környezeti 
jellemzőkkel is. Mint a 2. ábra térképének 
mintázata is mutatja, a Mezőföld, a Körös–
Maros köze, a Hajdúság és a Kisalföld ter-
mesztési viszonyai a legkedvezőbbek. Termé-
szetesen vannak tájegységek, ahol nagy a ta-
lajféleségek változatossága, ami egyben a 
földminőség változatosságát is jelenti, így az 

1. ábra • Szántóföldek átlagos minősége az Európai Unió régióiban. 
(Dimenzió nélküli viszonyszámokkal kifejezve; forrás: Eurostat, 2016.)
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„átlagos” érték mögött fontos különbségek 
bújnak meg. Nem véletlen, hogy bármely 
talajminősítés vagy földminősítés valójában 
csak parcellaszinten – illetve a parcellán be-
lüli talajfoltra – ad igazán megbízható értéket. 
Az ország fő tájegységei termőhelyi potenci-
áljának a kistájak földminőségi pontjai 
alapján számított pontérték alapján megálla-

píthatjuk, hogy a legnagyobb tájegységek 
átlagos földminőség-értékei között is jelentő-
sek a különbségek (1. táblázat).

A Dunántúlon nagy különbségek vannak 
az egyes kistájak szántóinak átlagos termé-
kenységében, míg a Duna–Tisza közén a 
kistájak földminőségi átlaga kiegyensúlyozot-
tabb. Míg ezeken belül is előfordulnak 

2. ábra • Áttekintőtérkép Magyarország kistájainak földminőségéről 
a D-e-Meter rendszer szántóminősítési eljárása szerint (Tóth et al., 2014)

Dunántúl Duna–Tisza köze Tiszántúl
átlagos földminőség 52,5 48,3 64,2
összesített földminőség 
(D-e-Meter pont×106)

127,2 107,4 85,6

földminőség változatossága 
(CV% D-e-Meter pont)

40,3 28,3 30,5

1. táblázat • Főbb tájegységek szántóinak minősége 
a D-e-Meter földminősítő rendszer szerinti viszonyszámokkal kifejezve (Tóth, 2014)

gyengébb és jobb területek is, a Duna–Tisza 
közén a legtöbb kistáj földminőségének ki-
egyensúlyozottságát az alacsony és közepes 
minőségű területek túlsúlya adja. A Dunántúl 
változatos földminőségi mintázata és a Tiszán-
túli vidékek átlagosan nagyobb értékű föld-
minősége is világosan látszik az 2. ábrán be-
mutatott térképen.

A kistájak átlagos növénytermesztési po-
tenciálja, illetve annak kiaknázási lehetőségei 
mellett a szántóföldi területek összes potenciál-
ja is fontos lehet. A legnagyobb, azaz 100 000 
hektárnál nagyobb szántóterülettel rendelke-
ző kistájak (Csongrádi-sík, Szolnok-túri-sík, 
Bácskai löszös síkság, Békési-hát, Közép-Me-
zőföld, Békési-sík) területei egyben kiváló 
minőségűek is. A Dunántúli-középhegység 
és az Észak-Magyarországi-középhegység 
kistájain ezzel szemben kis területen rossz mi-
 nőségű szántók találhatók. Természetesen a 
mezőgazdasági hagyományok, a tájképi ele-
mek védelme, a természetvédelmi és a társa-
dalmi szempontok ezekben a kistájakban is 
indokolhatják a szántók további művelését.

Népességszámához képest hazánk mező-
gazdasági területeinek kiterjedése viszonylag 
nagy, így ha annak mennyiségét (területét) és 
minőségét sikerül megőrizni, úgy saját talaj-
készleteinkre támaszkodva élelmiszerellátá-
sunk hosszú távon is biztosított lehet. Ez ellen 
számos kedvezőtlen tendencia hat, a klíma-
változás negatív hatásaitól kezdve a különféle 
talajdegradációs folyamatokig.  

A klímaváltozás tendenciáinak hazai befo-
lyásolására csekély lehetőség van. Hatásai, 
pél dául az aszályos periódusok gyakoribbá 
válása vagy a rövid ideig tartó túl bő csapadék-
anomáliák még változatlan talajminőség 
ese tén is ronthatják a termőföld biomassza-
ter melő képességének jelenlegi helyzetét. He-
lyes talajhasználattal, a vetésszerkezet optima-

lizálásával ugyanakkor a negatív hatások 
tom píthatók (Láng et al., 2007). 

A talajminőséget fenyegető veszélyek 
közül a talajdegradációs folyamatok előidé-
zésében már jóval nagyobb a földhasználók 
felelőssége. Az Európai Unióban a már idézett 
Talajvédelmi stratégia a talajminőségre lesel-
kedő degradációs veszélyek között említi a 
hazánkban is jelentős eróziót, szikesedést, 
talajtömörödést, a szerves széntartalom csök-
kenését, a talajok biológiai sokféleségének 
csökkenését, a savanyodást. Ezek mind a 
talajhasználattal is összefüggő olyan degradá-
ciós folyamatok, amelyek mértéke és talajmi-
nőségre gyakorolt hatása nagyban függ mind 
az adott talaj, mind a hatások receptorának 
jellemzőitől (például erodálhatóság). Ezeknél 
a degradációs veszélyeknél tehát a környeze-
ti hatások, a földhasználat és a talajjellemzők 
együttesen szabják meg a bekövetkezés való-
színűségét és mértékét, beleértve a talajminő-
ségben okozott kárt. Ezek mellett két olyan 
degradációs folyamat is veszélyezteti talajkész-
leteinket, amelyek hatásai szinte teljesen 
függetlenek a talaj mint receptor jellemzőitől. 
Egyik a talajszennyeződés, másik a talajfedés 
vagy beépítés. A talajszennyezés emberi tevé-
kenység következménye. Hatásait némileg 
tompíthatják a talaj jellemzői, de megjelené-
se független a talajféleségtől, azt kizárólag az 
ember okozza. Az Európai Unió első egységes 
talaj-felvételezésének nehézfémtartalom-vizs-
gálati eredményei alapján az antropogén ter-
helés e fajtájának tekintetében mezőgazdasá-
gi területeink az Unióban a legtisztábbak 
között vannak. Ez hosszú távú versenyelőnyt 
is jelenthet a magyar mezőgazdaság számára, 
és természetesen az itt élők élelmiszerbizton-
ságának alapját is adja. A 3. ábra európai 
összehasonlításban mutatja az egyes régiók 
mezőgazdasági talajaiban előforduló, a meg-
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figyelési határértéken felüli kadmium kon-
centrációjú minták arányának térbeli mintá-
zatát. A talajminőség és talaj mint gazdasági 
erőforrás hasznosítása szempontjából külö-
nös jelentőségű lehet ez az új adatokkal alátá-
masztott ismeret. Ezt húzza alá, hogy vannak 
olyan nyugat-európai országok (például Hol-
landia), ahol a talajminőség megítéléséhez 
elsősorban a szennyezettség mértékét veszik 
alapul, nem függetlenül attól, hogy ennek a 
tényezőnek van kitüntetett szerepe a talaj 

közvetlen gazdasági hasznosíthatóságában 
(lásd egészséges élelmiszerek termelése) és az 
esetleges környezetvédelmi kárelhárításokat 
illetően is. 

Sajnos a másik, helyhez kötött és ember 
által előidézett degradációs folyamat esetében, 
a talajfedés (egyes szakmai anyagokban: ta-
lajlezárás) esetében hazánk helyzete már ko-
rántsem ilyen kedvező. Épp ellenkezőleg, 
termőterületeinket Európában az egyik leg-
gyorsabb ütemben vonjuk ki a művelésből, 

hogy azokat beépítsük. A következő generá-
ciók életlehetőségei szempontjából is az egyik 
legfontosabb erőforrásunkkal való ilyen pa-
zarló bánásmód meglátásunk szerint nehezen 
indokolható. A talajfedés az egyik legnehe-
zebben, legnagyobb költséggel helyrehozha-
tó degradációs kár, amely a sokrétű talajfunk-
ciók közül egynek a kizárólagos hasznosítá-
sára sajátítja ki az adott terület talaját, miköz-
ben megszünteti a talaj ökológiai funkcióit, 
így az ezekből származtatható egyéb (közvet-
len vagy közvetett) hasznosítási lehetőségeket. 
A termőföldcsökkenés, ezen belül is kiemelten 
a jó minőségű szántók – infrastruktúra-fejlesz-
tési célú – kivonása a művelésből tehát ellehe-
tetleníti a talajtól függő ökoszisztéma-szolgál-
tatásokat. A talajfedésből származó károk 
mértékét felismerve az Európai Bizottság 
2012-ben adta ki iránymutatását ennek korlá-
tozására (EB, 2012). Az iránymutatás szerint 
a területi tervezés során a talajminőséget is 
figyelembe kell venni, a jó minőségű talajok 
nem eshetnek áldozatul az gazdasági fejlődés-
nek. A talajminőség figyelembe vételére 
számos jó példa létezik európai országokban.

A talajminőség figyelembe vételét a terüle-
ti tervezésben és a földügyi műveletek egyéb 
területein Magyarországon is jogszabály rög-
zíti. Ennek végrehajtása ugyanakkor – mint 
az elmúlt évtized beépítési gyakorlata is mu-
tatja – sokszor nem a jogalkotó szándékának 
megfelelő. Ebben sok tényező játszik szerepet, 
amelyek közül a talajminőség értékelésének 
megfelelő módszertani és térképi háttér hiá-
nya lehet az egyik.

Magyarországon máig a feudalizmus vi-
szonyai között, természettudományos háttér 
nélkül, gazdasági alapon meghatározott és 
számos hibával terhelt aranykorona a termő-
földek értékmérője. Eközben világszerte rob-
banásszerűen fejlődnek a talajinformációs 

rendszerek, amelyek a talajok funkcióinak 
felmérését, a funkciós képesség és degradáció 
monitorozását szolgálják. A hazánkban jelen-
leg is használatban lévő földértékelési módszer 
(az ún. aranykoronarendszer) a természeti 
té nyezőket eredetileg csak közvetett módon 
figyelembe vevő és mára közgazdaságtani 
szempontból is túlhaladott, a modern társa-
dalmi igényeknek megfelelni nem tudó 
rend szer (Niklasz, 1997). Az aranykorona-
rendszer közismert módszertani hiányosságai 
(Király, 1993) és az ezekből fakadó becslési 
hibái több mint egy évszázada tudományosan 
is bizonyított tények (Horusitzky, 1898). 
Ennek ellenére Magyarországon napjainkig 
nem került bevezetésre olyan módszer, amely 
pontosan számot tudna adni a mezőgazda-
sági területek potenciális termőképességéről, 
illetve a termőképességet befolyásoló környe-
zeti, és ezen belül talajtani tényezők egymás-
hoz való viszonyáról, valamint ennek a vi-
szonyrendszernek más ökoszisztéma-szolgál-
tatásokban játszott szerepéről. Hazánk talaj-
vagyonáról, illetve az azzal történő gazdálko-
dásról így legtöbb esetben hiányos vagy 
egyoldalú információk alapján hozhatók csak 
döntések, holott a 2000-es években hazánk-
ban is kidolgozásra került egy, a legújabb 
tudományos követelményeknek is megfelelő, 
objektív és sokoldalú földminősítési rendszer, 
az ún. D-e-Meter rendszer, ami már minden 
szempontból megfelelő eszköze lehet a me-
zőgazdasági és környezeti tervezésnek és 
szakpolitikáknak. 

Zárszó

A talajminőség a talajfunkciók ellátásának 
képességét mutatja. A talajfunkciók közül 
hagyományosan a biomassza-termelést tekin-
tettük elsődlegesnek (korábban kizárólagos 
fontosságúnak), mára valamennyi talajfunk-

3. ábra • A megfigyelési határértéket meghaladó kadmiumkoncentrációjú talajminták aránya 
az egyes EU-régiók mezőgazdasági területein, a LUCAS-felmérés alapján (Tóth et al., 2016).
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ció szerepe megnőtt. A társadalom fenntartá-
sához egyaránt fontos a talajok szénraktározó 
képessége (éghajlat-szabályozás), a talaj mint 
élő közeg biológiai sokfélesége (talajegészség 
és ökológiai egyensúly fenntartása, új gyógy-
szerek stb.), szűrő, pufferoló és transzformá-
ló képessége (szennyeződések és egyéb káros 
hatásokkal szembeni védekezés), vízraktározó 
képessége, valamint az, hogy a talaj régészeti 
és geológiai örökség hordozója is.

A talajfunkciók ellátásának képessége bo-
nyolult viszonyrendszeren alapul, amelyben 
a természeti és emberi hatások változó jelen-
tőséggel, de egymással szoros kölcsönhatás-
ban érvényesülnek.

Magyarország jó helyzetben van, népessé-
géhez képest viszonylag nagy és világviszony-
latban jó minőségű a talajvagyona, bár klima-
tikus adottságaink miatt termőföldjeink eu-
rópai összehasonlításban nem tartoznak a 
legtermékenyebbek közé.

Hazánk változatos talajvagyona sokféle 
ökológiai funkciót tölt be, a szikes puszta gye-
pek és más, egyedi életközösségek fenntartá-
sától, az árvízvédelmi vízraktározáson keresz-
tül az intenzív mezőgazdasági termelés biz-
tosításáig. 

Mezőgazdasági talajaink tiszták, ami nagy 
és eddig teljességgel kihasználatlan verseny-
előnyt jelenthet a magyar mezőgazdaságnak.

Magyarország vészes gyorsasággal és szin-
te válogatás nélkül éli fel talajvagyonát, ami-
kor infrastrukturális beruházásaihoz és város-
fejlesztéseihez nem veszi figyelembe annak 
ökológiai és biomassza-produkciós jelentősé-
gét és végességét.

A gazdaság fejlesztése során tehát különös 
gondot kell fordítani a talajfunkciók megőr-
zésére a talajvagyon területi fogyásának meg-
állítására, a talajvédelem jogi szabályozásának 
erősítésére és betartására.

A földminőség mintázatának ismerete a 
mezőgazdasági fejlesztések tervezésén túl 
komplex földhasználat-tervezési döntéshoza-
talt is segíthet, például az infrastrukturális 
beruházások területi optimalizálását is. Ehhez 
szükség van egy környezeti szempontokat is 
érvényesítő új talajminősítési rendszer általá-
nos bevezetésére.

A világ népességének jövőbeli élelmiszer-
igényére vonatkozó előrejelzések növekvő 
felhasználást prognosztizálnak, a művelhető 
területek kiterjedésének jelentős növekedése 
nélkül, a nem élelmiszertermelő földhaszná-
lati formák térnyerésével és az egyéb terme-
lési feltételek (például a rendelkezésre álló víz 
mennyisége) romlása mellett. Ez a felismerés 
növekvő élelmiszerárakat vetít előre, ami 
felértékelheti a jó talajminőségű termőterüle-
teket, és növeli az e termőföldek minőségének 
pontos meghatározása iránti igényt.

Az élelmiszer termelésén kívüli talajfunk-
ciók jelentősége szintén egyre fontosabbá 
válik, egyrészt az ökológiai rendszerek megőr-
zése, másrészt az ökoszisztéma-szolgáltatások 
egyre jobb kihasználása szempontjából. Ezen 
képességek fenntartásához kulcsfontosságú a 
talajminőség megőrzése, illetve javítása.

Sürgető egy olyan, talajtani alapú földmi-
nősítő rendszer bevezetése, ami a talajok 
többféle funkcióját parcellánként jellemzi, és 
ami összefüggésbe hozható a degradációs 
kockázatokkal is. A természettudományos 
földminősítés alapján szükséges egy „Nem-
zeti talajminőség-ellenőrzési rendszer” kiépí-
tése, amely segítségével folyamatosan moni-
torozható a talajvagyon mennyiségi és minő-
ségi állapotának alakulása, és az ebből nyert 
ismeretek alapján határozhatók meg a talaj-
vagyon-gazdálkodás legfontosabb teendői, 
például (további) konkrét talajvédelmi beavat-
kozások.

Kulcsszavak: talajfunkciók, termékenység, földminőség, földértékelés, ökoszisztémaszolgáltatások
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