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Termőföld 

 

 az a földrészlet, melyet az ingatlan-

nyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, 

rét, legelő (gyep), nádas vagy fásított terület 
művelési ágban tartanak nyilván, kivéve ha az 

Evt.-ben meghatározott erdőnek minősül. 

 



FÖLDHIVATAL – mennyiségi védelem 
Tvft. II. fejezet 

 
A földhasznosítás, a földvédelem és a földminősítés 
    

1. termőföld hasznosítása: művelési ág,   hasznosítási 
kötelezettség, újrahasznosítás. 

 

2. Termőföld mennyiségi védelme: időleges, végleges 
más célú hasznosítás, belterületbe vonás 

 

3. Födminősítés 

 

          



TALAVÉDELEM – minőségi védelem 
Tfvt. III. fejezet 

A talajvédelem célja: 

  

A termőföld 

 - termékenységének, minőségének megóvása 

 - fizikai, kémiai, biológiai romlásának megelőzése, elhárítása. 



A talajvédő termőföldhasználat –  

a földhasználó kötelezettségei 
 

Erózió elleni védelem – Tvft. 36. § 
  - szántó: talajfedettség, művelési mód, szintvonalas  
     művelés 

  - ültetvény: szintvonalas telepítés, gyepesítés, talajtakarás 

  - rét, legelő: talajt kímélő legeltetés, felújítás 

     

 Ha ez sem alkalmas az erózió megakadályozására: 
  - művelési ág váltás 

  - gyep-, cserje-, erdősáv létesítése 

  - műszaki beavatkozások 

   



Savanyú talajokon – Tvft. 37. § 

 
 - nem savanyító hatású műtrágya alkalmazása, vagy a 

savanyító hatású műtrágyát megfelelő meszező 
anyaggal együtt kell alkalmazni. 

 

 - mésztrágyázás 

 

- talajjavítás

 



Savanyú talajok  
 A savanyúság káros hatásai: 

 

 - a humuszanyagok kevésbé alakulnak ki – a szerves és 
   ásványi komponenseket összekapcsoló Ca kevés – nincs 

   morzsás szerkezet – tömődött, rossz víz- és 
levegőgazdálkodás 

 

 - pH < 5,5 nő az Al és Mn ionok mennyisége nő – toxikus 

 

 - az Al-ionok gátolják a foszfor, a kalcium, a magnézium és      
a vas felvételét 

 

 - csökken a biológiai tevékenység – lebontás vontatottabb 

 

 - összességében csökken a termékenység - meszezés 
 



Savanyú talajok 

A talaj kémhatása:  
 

pHH2O értékek alapján a talaj: 
 

 - savanyú:   pHH2O : < 4,5 – 6,8 (erősen savanyú: pH: < 4,5  

      savanyú: pH: 4,5-5,5 

      gyengén savanyú: pH: 5,5-6,8) 

 - semleges:   pHH2O : 6,8 – 7,2 

 - lúgos:   pHH2O : 7,2 - > 9,0 (gyengén lúgos: pH: 7,2 – 8,5 

               lúgos: pH: 8,5 – 9,0 

               erősen lúgos: pH: > 9,0)  

 



Magyarország talajainak kémhatása 

Magyarország mg. területének több mint 25 %-án savanyú a talaj. 



Savanyú talajok 

Mintavétel - 5 hektáronként a felső 30 cm-es rétegből átló  
        mentén 20 részmintából átlagmintavétel          
       (tápanyagvizsgálatra mintavétel) 

 

Laboratóriumi vizsgálat 

 

 

 

 

 

 

 

 



Savanyú talajok 

Kémiai (melioratív) talajjavítás indokolt: 
 

 kötöttebb talajoknál (KA > 30) 

 - pHH2O kisebb mint 6,8 

 - hidrolitos aciditás (y1) nagyobb mint 6,0 

 

 homoktalajoknál (KA < 30) 

 - pHH2O kisebb mint 6,8 

 - hidrolitos aciditás (y1) nagyobb mint 4,0 

 



Savanyú talajok 

Mésztrágyázás 

 

 - kisadagú meszezés: 2,0 t/ha CaCO3  

 - célja:  a talajok savanyodásának megelőzése, 

   Ca hiány csökkentése 

   savanyú talajok savanyúságának csökkentése 

 - indokolt, ha: pHKCl < 5,6 

    pHKCl: 5,6 – 6,0 és laza talajon: y1 > 4,6 

            kötött talajon: y1 > 8 

 



Savanyú talajok  
 
A savanyú kémhatás kialakulásának okai: 

 

 - eleve savanyú talajképző kőzet (savanyú réti és 

   savanyú öntéstalajok) 

- ipari és közlekedési eredetű savas üledék.

 

 - a talaj folyamatos, erős kilúgozása 

 - savas hatású műtrágyák 

  



Savanyú talajok 

Savas hatású műtrágyák: 

 

 - nitrogén műtrágyák közül: ammóniumsók (ammónium-    

nitrát, mészammon-salétrom, ammónium-szulfát-nitrát, 
ammónium-szulfát) 

 - szuperfoszfátok 

 - káli műtrágyák 

 



 

Szikes talajokon – Tvft. 38. § 
 

  - talajművelés 

  - megfelelő öntözővíz

 



  Szervesanyag-tartalom megőrzése – Tvft. 39. §  

  

  1. Talajkímélő művelési módok 

  2. Vetésváltás 

  3. Másodvetésű vagy köztes növények termesztése 

  4. Tarlómaradványok hasznosítása 

     5. Szerves anyag kijuttatása 

  6. Humuszos termőréteg megőrzése 



Szervesanyag-tartalom megőrzése  

 
Humusz: a talajnak azon barna v. fekete színű része, mely a 

korhadásba átment szerves, azaz növényi és állati anyagokból 
keletkezik s melynek összetétele a felbontó szerves anyag 
minősége s a korhadás foka szerint nagyon eltérő, - vagyis a 
talajba jutó szervesanyagok többé-kevésbé átalakult része. 

 

Humuszosodás folyamata: 

 - lebontás: a talajra jutó szervesanyag bomlása – mikrobiális  
   tevékenység (hőmérséklet: 25 – 40 oC, víz, pH: 6-8) 

 - humifikáció: a bomlástermékeknek a talaj ásványi     
anyagával való keveredése és kapcsolódása – humuszanyagok 

   kialakulása 

 - A humuszosodásnak fontos feltétele a rendelkezésre álló 

   idő. Kialakuljon az adott talajra és termőhelyre jellemző 

   humusz – több száz vagy ezer év szükséges. 
 



Szervesanyag-tartalom megőrzése 

A humusz szerepe a talajban 

  

- talajszerkezet: stabil, porózus szerkezetet biztosít – kedvező 

   vízgazdálkodás, csökken a tömörödési hajlam, fékezi a 

   porosodást 
 

 - tápanyag-gazdálkodás: tápanyagforrás (főleg N, de foszfor,  
   kén is) – tápanyag-megőrző: megköti a különböző 

   tápanyagokat (Ca, P, Mg, Cu, Zn…) 
 

 - környezeti ártalom csökkentése: megköti a toxikus nehézfémeket 
 

 - a talaj hő- és vízgazdálkodását kedvezően befolyásolja 

 

 



Szervesanyag-tartalom megőrzése 

1. Talajkímélő művelési módok alkalmazása 

 

 - a talaj bolygatása az aerob mikróbák tevékenységét fokozza,   
a szénveszteséget (szervesanyag veszteséget) növeli.  

 - tenyészidő alatt a mikrobiális légzés alacsony – CO2 a talaj 
pórusaiban marad – friss művelés hatására a levegőbe távozik 
– csökken a széntartalom. 

 - pl. őszi búza után vetett repce esetén:  
  szénkímélő művelés: 
  jó tarlóhántás, kultivátoros alapművelés, simító+henger, 

 magágykészítés és vetés 
  szénvesztő művelés: 
  rossz tarlóhántás, elmunkálatlan szántás, tárcsa+henger, 
  magágykészítés 1-2 menet + vetés 
 



Szervesanyag-tartalom megőrzése 

2. Vetésváltás – a szervesanyag-tartalom növelése szempontjából 

 

 - „humuszelmélet”:  

  - humuszgyarapítók: évelő pillangósok, gyepnövények 

  - humuszfogyasztók: gabonafélék, kapásnövények. 

  A vetésforgót úgy kell összeállítani, hogy a a talaj 
 szervesanyag-készletét tartsa szinten, vagy gyarapítsa. 

 - gyökérforgó elmélet (Kemenessy Ernő) 

  - legnagyobb gyökértömeget fejlesztenek: évelő 

    pillangósok, gyep, cirokfélék – 5-8 t/ha. 

  - kukorica, őszi búza: 2,5 – 4 t/ha. 

  - borsó, bükköny, lencse: 1 – 1,5 t/ha. 

 



Szervesanyag-tartalom megőrzése 

3. Másodvetésű vagy köztes növények termesztése 

 

4. Szerves anyagok kijuttatása: istállótrágya, hígtrágya, 
zöldtrágya, szennyvíziszap, szennyvíziszap komposzt… 

 

5. Tarlómaradványok hasznosítása: + N - IV., V., VI. 
termőhelyen: 100 kg szárazanyaghoz + 0,8 kg N-t kell adni. 

   

    Ha nem juttatunk szerves anyagot a talajba a mikrobák a 
humuszt kezdik bontani – a veszteség 2 – 5 év alatt 20 – 50 
%  is lehet. 

 



Szervesanyag-tartalom megőrzése 

6. Humuszos termőréteg megőrzése 

 

 - Erózió elleni védekezés 

 

- Humuszos termőréteg mentése: Tvft. 43. § (2) bek.: 

     „A beruházások megvalósítása során a beruházó köteles 
 gondoskodni a humuszos termőréteg megmentéséről és 
 hasznosításáról.” 

 

 - Tilos a talaj humuszos termőrétegének eltávolítása. 

 



Talaj tömörödés megelőzése, megszüntetése  
Tfvt. 40. § 

 „ A talaj tömörödésének megelőzésével vagy 
megszüntetésével meg kell akadályozni a káros vízbőség vagy 
belvíz kialakulását.”  

 

Termőföld talajidegen anyagoktól való 
megóvása - Tfvt. 41. § 

 

Környezetkímélő tápanyag-gazdálkodás 
folytatása - Tfvt. 42. § 



 

Környezetkímélő tápanyag-gazdálkodás - 
Tfvt. 42. § 

 „A földhasználat során a talaj tápanyag-szolgáltatását és a 
termesztett növények tápanyagigényét figyelembe vevő, 
környezet-kímélő tápanyag-gazdálkodást kell folytatni.” 

 

Nitrátérzékeny területen: 
 A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni 

védelméhez szükséges cselekvési program részletes 
szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás 
rendjéről szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet 6. § (1) 
bek.: 

 „A mezőgazdasági területen a tápanyag-gazdálkodás tervezése 
során a kijuttatandó tápanyagok mennyiségének 
meghatározásakor figyelembe kell venni a talaj tápanyag-
ellátottságát, a termesztett növénynek a termőhely 
adottságaihoz igazított termésszintjéhez tartozó 
tápanyagigényét.” 

 



Környezetkímélő tápanyag-gazdálkodás 

Célkitűzés a fenntartható gazdálkodás – a természeti erőforrások 
védelme mellett a talaj termékenységének megóvása. 

  

Környezetkímélő tápanyag-gazdálkodás – 
termőhelyspecifikus trágyázás: 

 

  - termelési igények és környezet összehangolása 

  - környezet minimális terhelése 

  - a termőhely adottságaihoz való alkalmazkodás 

   

  

 



Környezetkímélő tápanyag-gazdálkodás 

Termőhely besorolás – talajtípus alapján 

I. középkötött mezőségi talajok (csernozjom…) 

 

 



Környezetkímélő tápanyag-gazdálkodás 

II. középkötött erdőtalajok 

 

 



Környezetkímélő tápanyag-gazdálkodás 

III. kötött réti talajok 

 



Környezetkímélő tápanyag-gazdálkodás 

IV. laza és homoktalajok 

 

 

V. szikes talajok 

 

VI. sekély termőrétegű, sík vagy lejtős, erodált és 
heterogén talajok 



Környezetkímélő tápanyag-gazdálkodás 

I. Mészlepedékes csernozjom
    

     

 

     II. Ramann-féle barna erdőt. 

 



Környezetkímélő tápanyag-gazdálkodás 

III. Réti talaj 

 

IV. Humuszos homoktalaj 

 



Környezetkímélő tápanyag-gazdálkodás 

VI. Földes kopár 

 



Környezetkímélő tápanyag-gazdálkodás 

Alapelvei: 

 

  - optimális adagok alkalmazása 

  - túltrágyázás elkerülése 

  - trágyaszerek helyes megválasztása 



Környezetkímélő tápanyag-gazdálkodás 

A trágyák potenciális környezetkárosító hatása: 

 

 - kiegyensúlyozatlan tápelem-arányok kialakulása a talajban 

 

 - talajsavanyúság fokozódása (kilúgozás, trágyák, savas eső):  
  - N műtrágyák közül:  
   ammóniumsók (ammónium-nitrát,  mészammon- 

   salétrom, ammónium-szulfát-nitrát,   
              ammónium-szulfát) 

    (jó: KNO3, NaNO3, Ca(NO3)2)  
  - P műtrágyák közül: szuperfoszfát 
  - K műtrágyák  
       Mésztrágyázással ellensúlyozható. 
 



Környezetkímélő tápanyag-gazdálkodás 

- talajoldat nitrátkoncentrációjának növekedése: 
    

  N műtrágya nitrogén tartalma levegős viszonyok  
 között nitrifikálódik (NO3-N) – veszélyezteti az  
 ivóvízkészlet tisztaságát.  

  Szervestrágya is hasonló problémát okozhat. 
 

 - felszíni természetes vizek eutrofizációja:  
 

tápanyagdúsulás, főleg N és P – oxigénhiány alakul ki. 
 



Környezetkímélő tápanyag-gazdálkodás 

A trágyázási gyakorlatban figyelembe veendő elvek: 

 

 - a különböző növények tápanyagellátása a termőhely 

   talajához igazodjon 

 - a trágyázás során csak annyi tápanyagot adni, amennyit a 

   növény (fő- és melléktermék együtt) a vegetáció során 

   igényel 

 - a talaj felvehető tápanyagai ne csökkenjenek és csak 

   annyival növekedjenek, amennyi a talajra és a környezetre 

   nem káros. 

 



Környezetkímélő tápanyag-gazdálkodás 

A tápanyagigény meghatározása: 
 

 - talajtípus - termőhelyi kategóriába sorolás (I - VI) 

 - termésátlag megtervezése 

 - a talajvizsgálat alapján a talajok tápanyag-ellátottságának 

   megállapítása (N, P2O5, K2O) 

 - 1 tonna terméshez szükséges hatóanyagigény  
 - műtrágya hatóanyag szükséglet: a fajlagos műtrágya 

hatóanyag-igény és a termés szorzata 

 

      Az ellátottsági szint és a hatóanyag-igény megállapítása 
táblázatokban lévő adatok alapján történik. 

 



Környezetkímélő tápanyag-gazdálkodás 

Mintavétel 
 

 - Legfeljebb 5 hektárnyi területet jellemezhet 
 

 - 1:10 000 méretarányú topográfiai, vagy MePAR térképen 

    jelölni kell: táblák határait, táblák jeleit, táblák területét,  
    mintavétel helyét és a minták azonosítóját. 
 

 - mintavétel mélysége:  

   szántón: 0 – 30 cm 

   rét-legelő: 2 – 20 cm (felső gyep réteg eltávolítva) 
   gyümölcs, szőlő: 0 – 30 cm, 30 – 60 cm 

   bogyósok: 0 – 20 cm, 20 – 40 cm 

 



Környezetkímélő tápanyag-gazdálkodás 

- mintavétel iránya, sűrűsége:  

  átló vagy cikcakk – 20 (rét-legelő 30) ponton kell kb.  

  azonos tömegű részmintát venni – összekeverni és ebből  

  kb. egy kg tömegű átlagmintát képezni – mintaazonosító! 

 

- mintaazonosítón legyen rajta: 

  gazdálkodó neve, vizsgálat célja, mintavétel helye, tábla 

  jele, mintaazonosító jele, mintavétel mélysége. 

 



Környezetkímélő tápanyag-gazdálkodás 

 - tilos talajmintát venni: 
  tábla szélén 20 méteres sávban 

  forgókban, szalmakazlak helyén 

  műtrágya, javítóanyag, szervestrágya depónia helyén 

  állatok delelő helyén. 
 

 - mintavétel optimális időpontja: 
  betakarítás után, de még trágyázás előtt 
  ősszel műtrágyázott területről következő évben (100 nap!) 
  tavasszal műtrágyázott területekről betakarítás után (100 nap!) 
  szervestrágyázást követő 6 hónap elteltével. 
 



Környezetkímélő tápanyag-gazdálkodás 

Mintavételi térkép 



Környezetkímélő tápanyag-gazdálkodás 



Talajvédelmi hatóság engedélye szükséges 

v Talajjavítás 
v Mezőgazdasági célú tereprendezés 
v Talajvédelmi műszaki beavatkozások, létesítmények, melyek 

nem tartoznak más hatóság hatáskörébe
v Szennyvíz, szennyvíziszap felhasználása 

v Nem mezőgazdasági eredetű nem veszélyes hulladék 
kihelyezése 

v Mezőgazdasági termelés során keletkező nem veszélyes 
hulladék termőföldön történő elhelyezése 

 

v Hígtrágya felhasználása: 2016. jan. 1-től nem engedélyköteles, 
bejelentési kötelezettség 

 

 



Talajvédelmi terv szükséges 

Engedélyezési eljárás során: 
 

v talajjavításhoz  

v tereprendezéshez    

v szennyvíz, sz.víziszap, nem veszélyes hulladék elhelyezéséhez 

 

v hígtrágya kihelyezéshez is 



Szakhatósági közreműködés során: 
 

v Ültetvénytelepítéshez 

v Humuszos termőréteg mentéséhez 400 m2-t meghaladó 
beruházás esetén 

v Rekultivációhoz 

v Öntözéshez 

v Mezőgazdasági területek vízrendezéséhez 

v Erózió elleni műszaki talajvédelem megvalósításához 

 



KÖLCSÖNÖS MEGFELELTETÉS - KM 

Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot – HMKA 

50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet 

 

Jogszabályban Foglalt Gazdálkodói Követelmények – JFGK 

JFGK1 – nitrátrendelet – 59/2008. (IV. 29.) FVM rend.

 

  JFGK 2-13. élelmiszerbiztonság, állategészségügy,   
          állatjólét, növényvédőszerek, vadon élő állatok 

           és növények védelme 

 



Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot – HMKA 

50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet 

 
Gazdaság teljes területén 

1. Vízvédelmi sávokra vonatkozó előírások: 

  - műtrágyázás – felszíni víztől 2 m 

 - szervestrágyázás – állóvíztől 20 m, vízfolyástól 5 m 

2. Öntözésre vonatkozó előírás – vízjogi engedély 

3. Felszín alatti vizek védelme – szennyezőanyag nem vezethető 
közvetlenül felszín alatti vízbe és tavakba 

4. Minimális talajborításra vonatkozó előírások – fenn kell tartani a 
minimális talajborítást a nyári és őszi kultúrák betak. után: 

   - őszi kultúra vetésével 

   - tarló szept. 30-ig történő megőrzése, ápolása,  
     talajelőkészítő munkák szintvonallal párhuzamosan 

- másodvetésű takarónövények termesztése

 



Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot – HMKA 

50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet 

 5. Erózió korlátozása: 

 - 12%-nál meredekebb lejtőn nem termeszthető: 

   dohány, cukorrépa, tak. répa, burgonya, csicsóka 

 - szőlőültetvényben: teraszok megőrzése 

6. A talaj szervesanyag-tartalmának megőrzése 

 - vetésváltásra vonatkozó előírások:  

  - önmaguk után nem termeszthetők: burgonya, napraforgó,  

   repce, szója, cukorrépa, olajtök, dinnye 

  - két évig termeszthető egymás után: rozs, búza, tritikálé,  

   árpa, zab, cirokfélék, tökre oltott dinnye 

 



Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot – HMKA 

50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet 

 

 - három évig termeszthető egymás után: dohány, összes 

    kukoricafajta (kivétel a vetőmag hibridkukorica) 

 - egymás után legfeljebb négy évig termeszthető: a vetőmag   
  hibridkukorica 

 - minden egyéb növény több évig termeszthető önmaga után. 

 

- tarló, nád, növényi maradvány, gyepek égetése tilos. 

 

7. Védett tájképi elemek megőrzése – MePAR-ban rögzített 

 kunhalom, fa- és bokorcsoport. Magányosan álló fát kivágni 
nem lehet. 
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Nitrátérzékeny területen – MePAR 

- Mennyiségi korlát: az évente szervestrágyával kijuttatott N 
hatóanyag mennyisége max. 170 kg/ha lehet. 

- Lejtős területen történő trágyázás: 

  - műtrágyázás: 12% feletti lejtőn nem lehet 

  - hígtrágya: felületi 6%, csúszócsöves 12%, injektálás 17%-ig 

  - 17%-nál meredekebb lejtőn trágya nem juttatható ki. 

- Hígtrágya kijuttatás: bejelentési kötelezettség 

- Műtrágyázás: tápanyag-gazdálkodás tervezése 5 évnél nem régebbi 
talajvizsgálat alapján. 
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- Szervestrágya termőföldön történő tárolása 

  Ideiglenes trágyakazal nem létesíthető: 

   - vízjárta, pangóvizes, alagcsövezett területen 

   - okt. 31. – febr. 15. között 

  Ideiglenes trágyakazal csak akkor létesíthető: 

   - felszíni víz nincs 100 m-en belül 

   - talajvíz 1,5 m alatt van 

 Csak annyi tárolható, amennyit az adott évben felhasználnak. 

 Minden évben más helyszínen kell kialakítani. 

 Ideiglenes trágyakazalban max. 2 hónapig tárolható. 
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- Trágyatárolóra vonatkozó előírások  

 szivárgásmentes, szigetelt, műszaki védelemmel ellátott 
helyen tárolhat – 6 havi trágya befogadására kell méretezni. 

 

- Adatszolgáltatás, nyilvántartás 

 GN 

 naptári évre, márc. 31-ig adatszolgáltatás. 



 

 

 

 

Tihanyi Klára – talajvédelmi szakértő 

20/434-7400 

 

Szalmásy Gábor – talajvédelmi szakértő 

70/415-6260 

 

e-mail: talaj-info@talaj-info.hu 

 


