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1. fejezet - A kataszteri földminősítés-
földértékelés eredete, helyzete, 
fogalmi rendszere, fejlődési 
szakaszai. A gyakorlati földminősítés 
lehetősége. 

1. 1.1 Bevezetés 

A fejezet áttekinti a „kataszter” eredetét, szerkezetét, feltárja és tisztázza a „földminősítés” „földértékelés” 

fogalmakat. 

Kronológiai vizsgálataival bemutatja a hazai földminősítés fejlődési szakaszait: az Aranykoronás (a 

továbbiakban Ak.); a mintateres-termőhelyi értékszámos; a talajtérképes-termőhelyi értékszámos minősítési 

rendszereket. 

Útmutatót nyújt a gyakorlati földminősítés lehetőségére. 

Ebből a fejezetből megismerheti: 

• A földminősítés, földértékelés fogalmak helyes értelmezését, használatát, ill. azok alkalmazását. 

• A hazai földminősítés módszereit, fejlődési szakaszait- 

• A gyakorlati földminősítés metodikáját. 

Ennek a fejezetnek az elsajátítása után: 

• képes lesz meghatározni a földminősítés, földértékelés fogalmait, 

• ismeri az Ak.-s földminősítés (földértékelés) módszerét, 

• ismeri a mintateres, termőhelyi értékszámos földminősítés módszerét, 

• ismeri a talajtérképes, termőhelyi értékszámos földminősítés módszerét, 

• alkalmazni tudja a gyakorlati földminősítés metodikáját. 

2. 1.2 „kataszter” eredete, szerkezete, elméleti és 
gyakorlati kérdései 

A „kataszter” elnevezés a hangzásából ítélve görög eredetűnek tűnik. Ennek ellenére a nyelvészek, akik a szó 

eredetét és jelentését kutatták, jórészt latin eredetűnek vélik, és a római birodalomban már létezett „adózási 

szervezet”-re, a „Capitastrum” elnevezésre vezetik vissza. A középkorban, majd az újkorban is a 

birtokkönyveket (kataszteri telekkönyveket) „Capistra”-nak nevezték, mivel azok az adónemek és azok 

fokozatainak feljegyzésére szolgáltak. Ebből következett a „kataszter” elnevezés, amit nemzetközi 

viszonylatban is használtak, használnak. De mivel a kataszter egyre inkább a tulajdonviszonyok műszaki, jogi 

nyilvántartására hivatott, ezért az „ingatlan-nyilvántartás”, ill. az ennek megfelelő nemzeti elnevezések is 

gyakoriak. 

Az eredetileg „földadókataszter”-ünk célja volt, hogy az adó kivetése végett minden egyes földrészletnek az 

adóalapját, az un. kataszteri tiszta jövedelmet kimutassa. Az adóalap, ill. a kataszteri tiszta jövedelem 

meghatározásának tényezői: a földrészlet területe, művelési ága és minőségi osztálya. A földrészlet területét 

felmérés útján határozzuk meg (az, hogy a terület nagyságával a tisztajövedelem egyenes arányban nő, nem 
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szorul magyarázatra). Nyilvánvaló az is, hogy a földrészlet művelési ága jelentősen befolyásolja a 

tisztajövedelem alakulását, hiszen a művelési ágak eleve a földhasználat egyfajta minőségi kategóriáit jelentik (a 

legjobb talajok a szántók, a legrosszabbak az erdők stb.). Ezért egy tíz holdas szántó tiszta hozadéka más (jobb), 

mint egy tíz holdas legelőé. Két vagy több azonos művelési ágú és azonos nagyságú földrészlet tiszta hozadéka 

sem egyforma, hanem különbözni fog a földek minősége szerint. Ezért az azonos művelési ágú földrészletek 

hozadékában mutatkozó különbség az oka annak, hogy az egyes földrészleteket minőségük – eltérő adottságuk – 

szerint osztályozzuk. Itt érkezünk el a mai nyilvántartásunk igen elavult (és csodálni valóan még mindig 

működő) részéhez. Mert a földrészletek osztályba sorolása becslésen, egy-két talajadaton alapuló – több mint 

150 éves – tevékenység volt. Ez a termőföld-ingatlanok mai nyilvántartásának, ill. a földadóalap 

meghatározásának is rendkívül fontos része, eszköze; mert az egyes földrészleteken belüli 

minőségkülönbségeket, ill. az egyes földrészletek különböző hozadékképességét juttatja kifejezésre. Ezek a 

becsült talajadatok a szükséges 10-20 ha helyett, 130-150 hektáronként feltárt igen ritka mintaterekből 

(talajszelvényekből) származnak, ezért csak nyomokban reprezentálják a rendkívül tarka magyar talajtakarót. 

Ezután következik a ma is használatos rendszerünk még nagyobb mérvű elavultsága. Az egyes földrészletek 

osztályba sorolásával az adóalapot még nem határozták meg, ehhez még meg kellett állapítani az egyes 

minőségi osztályokba tartozó földek tiszta hozadékát az átlagos terméseredmények (a), az átlagos termésárak 

(b), és az átlagos termelési költségek (c) alapján. Meghatározták, hogy bizonyos évek során egy-egy művelési 

ágban az egyforma minőségű, tehát azonos osztályba sorolt földek milyen termést adtak; vagyis megállapították, 

hogy ugyanazokban az években, azon a vidéken, a vidék piacán mi volt a termények átlagos ára, és végül 

meghatározták, hogy ugyanazon idő alatt mekkora a „rendes” gazdálkodási költség. Ebből a három (a, b, c) 

tényezőből számították ki – ezelőtt 150 évvel - a földek tiszta hozadékát. 

Az ily módon készített nyilvántartási rendszer: „hozadéki kataszter” néven ismeretes a pénzügy- és 

közgazdaságtanban (és remélhetőleg már senki sem latolgatja, hogy miért nem a Pénzügyminisztériumhoz 

tartozik a rendszer nyilvántartása). Az áttekintésből remélhetően mindenki számára az is nyilvánvaló, hogy a 

legnagyobb mérvű elavulás egyrészről a rendkívül kevés és becsült talajadatok másrészt a gazdasági 

számításokkal nyert, és teljesen elavult hozadékadatok miatt következett be. 

3. 1.3 A kataszteri földminősítés, földértékelés 
fogalma, helyzete, fejlődési szakaszai 

3.1. 1.3.1 A földminősítés (talajminősítés) fogalma 

A termőföldek ökonómiai (közgazdasági) adatainak összetettebb és nehezebben meghatározható volta, valamint 

az adatokban bekövetkező gyakori és gyors változások miatt ezek az adatok viszonylag gyorsan elavulnak, vagy 

nehezebben építhetők be – folyamatosan felújítva – az ingatlan-nyilvántartás rendszerébe. A gyakorlatban 

felmerül az is, hogy szükség van-e egyáltalán a „naponta” változó ökonómiai adatokon (is) alapuló földértékelés 

ingatlan-nyilvántartásban történő vezetésére? 

A vázolt körülmények miatt valójában a talaj teljes körű adottságait felölelő adatbázisra támaszkodhatunk, 

mivel ez önmagában is alkalmas a termőföld minősítési módszerének kidolgozására és folyamatos vezetésére. 

Ebből következik a helyes elnevezés is: földminősítés (talajminősítés, Stefanovits P. 2002.), amely a természetes 

földminőséget, termőképességet fejezi ki a legjobb talajtípus termékenységének viszonylatában. (A talajok több 

száz év alatt képződnek, ezért az ingatlan-nyilvántartásban levő talajminősítés adataiban sem következik be 

számottevő változás). 

A földminőség tehát a termőföld ingatlan termőhelyi adottságait felölelő adatbázisra támaszkodik, amely a 

természetes vagy javított talaj minőségét (talaj, klíma, kitettség) fejezi ki a legjobb és legrosszabb termőhelyek 

vonatkozásában. Megjegyzendő, hogy az Ak. érték két – talajtani és ökonómiai – adatbázisból épül fel, de a 

bevezetése óta eltelt 150 év alatt az ökonómiai adatbázison alapuló része (hozadékértéke) elavulttá vált, ezért 

csak a néhány becsült talajadatra, az igen minimális talajtani adatbázisra támaszkodik, így valójában nem 

„értéket”, hanem „minőséget”, a becsült földminőséget fejezi ki. 

3.2. 1.3.2 A földértékelés fogalma 
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A földértékelés fogalma azt jelenti, hogy a termőföldre vonatkozó értékelés két (talajtani, ökonómiai) 

adatbázisból épül fel. 

A talaj adottságait reprezentáló közvetlen, nagyobbik adatbázis legfőbb sajátossága az, hogy önmagában (a 

másik adatcsoport nélkül is) alkalmas arra, hogy az adatokon alapuló módszer kidolgozásával (pl. termőhelyi 

értékszámmal) egységes minősítési eljárást és földminősítési adatrendszert hozzunk létre. 

Az ökonómiai adatok közvetve, termőföld egyéb adottságai, földrajzi, közigazgatási helye, környezete (az út-, 

vasúthálózat, útminőség, a termeléshez szükséges létesítmények, eszközök, raktárak, feldolgozó helyek stb.) és 

a termelés hozama (költségei, színvonala) alapján keletkeznek. Ezek az adatok a föld forgalmi értékében, a 

kereslet-kínálat szerint változó (napi) földárban jutnak kifejezésre. Az ökonómiai adatok legfőbb sajátossága, 

hogy nehezebb, bonyolultabb a meghatározásuk, viszonylag gyorsan változnak, következésképpen ez az 

összetett adatcsoport önmagában nem alkalmas ingatlan-nyilvántartásba beépíthető, bevezethető termőföld 

értékelési rendszer létrehozására. 

A földértékelés, földminősítés fogalmának tisztázása, meghatározása során levonható az a következtetés is, hogy 

a termőföld gazdasági értékelésében a természeti tényezőknek – uralkodóan magának a talajnak – a termelésre 

gyakorolt hatását kell elsősorban értékelni, és csak ezután történik (amikor az szükséges) az egyéb (ökonómiai) 

szempontok értékelése. Ez a gyakorlatban csaknem minden európai országban oly módon történik, hogy a 

földértékelő, ill. ingatlanforgalmi szakértő először a közhiteles ingatlan-nyilvántartásból kéri ki a földrészlet 

földminőség adatait, majd a helyszíni vizsgálatok ingatlanforgalmi (a napi kereslet-kínálat szerint változó) 

adatokkal együtt állapítja meg a termőföld ingatlan, ill. földrészlet árát vagy forgalmi értékét: a földértéket. 

Ehhez a hazai gyakorlatban a „piaci összehasonlító adatok elemzésén alapuló” és a hozamszámítás elvén 

alapuló értékbecslés” módszerét alkalmazzuk (lásd a jegyzet második részében). 

Megállapítható az is, hogy a hozamadatok figyelembe vételének nem a földminőség, hanem a földérték 

meghatározásában van reális lehetősége! Mert nem lehet elavulásmentes földminősítési adatrendszert csak 

egyetlen művelési ágra (szántó), annak is csak a 2-3 gazdasági növényeire és több százezer gazdálkodótól nem 

bekérhető termelési adataira alapozva létrehozni. Ez volt egyik legfőbb tanulsága a hozadéki Ak. rendszernek, 

illetve ilyen értelemben következett be annak már a bevezetését követően az elavulási – évszázados – 

problémája. 

Minél egyszerűbb a földminőség mérőszámának meghatározási mechanizmusa, annál alkalmasabb a 

földminősítési rendszer az ingatlan-nyilvántartásba való beépítésre és kezelésre. Ezért, minden országban az 

egyszerűbb, könnyen kezelhető meghatározási módszerekre törekednek. 

4. 1.4 A kataszteri földminősítés, földértékelés 
módszerei 

4.1. 1.4.1 A hozadéki, kataszteri (aranykoronás) földminősítés-
földértékelés 

Az Ak. klasszikusnak tekinthető, de mára csak egy konvencionális mérőszámot kifejező rendszerét azért kell 

ismerni, mert a fejlődés nyomon követése, az újabb minősítési rendszerek kidolgozása szempontjából kiindulási, 

fejlődéstörténeti alapot képez. 

A kataszteri földértékelés a földadókataszter létrehozásához kapcsolódik, amelynek célja: minden földrészletre 

az adó alapját képező ún. kataszteri tisztajövedelem meghatározása. Jellegéből eredően eleve két adatbázisra (a 

talajra és a gazdálkodás körülményeire vonatkozó, vagyis ökológiai és ökonómiai adatokra) támaszkodott. 

A kataszteri tisztajövedelem kiszámításához az alapot a földek termékenység szerinti talajosztályozása 

(minőségi osztálya) szolgáltatta. A talajosztályozás (a talajok minőség szerinti csoportosítása) a helyszíni 

gyakorlati talajismeretekre alapozott becsléssel történt. Az országot 12 fő részre, kataszteri területre, egy 

kataszteri területet pedig 20-40 becslőjárásra osztották fel (egy becslőjárás kb. 80-100 eha). Ha a becslőjárás 

nem volt teljesen egységes, az eltérő gazdaságföldrajzi, talajföldrajzi helyre egy kisebb egységet, ún. 

osztályozási vidéket alakítottak ki. A becslőjárásokon belül 7 művelési ágat különböztettek meg (szántó, rét, 
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legelő, szőlő, erdő, nádas, gyümölcsös). Minden becslőjárásban, minden művelési ágra minőségi osztályokat 

állapítottak meg , számuk művelési áganként maximum 8 lehetett. 

Először a becslőjárásokban előforduló művelési ágak különböző minőségű talajcsoportjaira ún. járási 

mintatereket, majd ezekhez viszonyítva a községekben előforduló művelési ágak megfelelő talajminőségeire az 

ún. községi mintatereket tűzték ki. A mintaterek céljára művelési áganként olyan területeket kellett kiválasztani, 

amelyek a „minőségi osztály” talajminőségét, fekvését és egyéb jellegzetes tulajdonságait szembetűnően 

jelezték. A minőségi osztályok számát a kataszteri tisztajövedelemre befolyást gyakorló talajtényezőktől 

függően állapították meg. A földek minőségére vonatkozó valamennyi tényező vizsgálata alapján állapították 

meg, hogy a becslőjárásban lévő és a helyszíni jegyzőkönyvben leírt talajféleségek (földrészletek) a művelési ág 

legfeljebb 8 minőségi osztályának valamelyikébe sorolhatók. A becslőjárások művelési ágaira, azon belül a 

minőségi osztályokra megállapított mintaterekhez viszonyítva kijelölték a megfelelő községi mintateret is. 

Az Ak.-ban, az akkori pénznemben kifejezett kataszteri tisztajövedelem – mint értékmérő szám – 

megállapításának csak egyik tényezője volt a földek minősége szerinti osztályozása. A másik tényező a 

különböző minőségi osztályba tartozó földek jövedelmezőségének (tiszta hozadékának) megállapítása: az átlagos 

termékeredmények, az átlagos termésárak és az átlagos költségek alapján. A két tényező (földminőség és 

hozam) egybeépülve jelenti az Ak.-t. 

A kataszteri földértékelés csaknem a bevezetése óta (és azt követően még inkább) magán viseli a műszaki, 

gazdasági fejlődésnek a mezőgazdaság jövedelmezőségét érintő minden közgazdasági természetű változásait, ez 

a legfőbb oka az elavulásnak. Ezért a föld értékét kifejező Ak. az eltelt 150 év után az elavult közgazdasági ( a 

termelési feltételekre, útviszonyokra stb. vonatkozó) adatok miatt csak konvencionális, közelítő számként 

mutatja a földek különbözőségét. 

A rendszer elavultsága a hozamadatok, másrészt a kevés és nagyobbrészt becsült talajadatok miatt következett 

be. A rendszer megalkotása időszakában a talajtan (önálló) tudományterülete, a talajok rendszertani ismerete 

még nem létezett, nem voltak megfelelő talajvizsgálati eszközök, laboratóriumok stb. A kevés talajadat azonban 

az eltelt hosszú időszak ellenére is a rendszerben (az elavult ökonómiai adatok mellett) változatlanul 

megmaradt, ezért a rendszer sokkal inkább „földminősítés”, mint földértékelés”. 

Mindezek ellenére a hozadéki kataszteri földértékelési rendszer van érvényben jelenleg is az ingatlan-

nyilvántartásban, annak Ak. értéke (mérőszáma) alapján történik az egyes földrészletek, alrészletek 

földminőségének földhivatali megállapítása és nyilvántartása. Ez alapján a földminőség meghatározásának 

tényezői, közvetlen adatai: a földrészlet területe, művelési ága, minőségi osztálya és Ak. értéke. A földrészletek 

megosztásával vagy összevonásával a földminősítés földhivatali adatai csak a régi, nagyon általános, ill. 

közelítőleges adatrendszeren belül változhatnak. 

4.2. 1.4.2 A mintateres-genetikus (felújított kataszteri) 
földminősítés 

Az ún. mintateres-genetikus módszer volt az első próbálkozás az elavult kataszteri földértékelés javítására. 

A módszer lényege abból állt, hogy a korszerű genetikus talajfelvételezési metodikát a régi, kataszteri 

földértékelési rendszer elemeire (a becslőjárásokra, mintaterekre, művelési ágakra, minőségi osztályokra) 

alkalmazták. 

A mintateres-genetikus földminősítés 1980-ban kezdődött és 1985-ben fejeződött be. Sajnálatos, hogy a 

kivitelezést megelőző szakmai viták során nem körvonalazódtak kellő mértékben azok a hibák – a rendszer 

használhatóságával összefüggő hiányosságok –, amelyek csak munka közben, illetve a munka befejezése után, a 

rendszer kísérleti jellegű működtetése során derültek igazán ki. E módszer legfőbb tanulságaként 

megállapítható, hogy 

hiba volt az előző (hozadéki kataszteri) rendszerhez kötődő területi metodikát megtartani, 

nem lehet csak a korábban kijelölt községi, járási (ritkán elhelyezkedő) mintaterek vizsgálata alapján a 

talajminősítést elvégezni. 
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Az is megállapítható, hogy a mintaterek országos talajgenetikai feltárásának eredménye nem ment veszendőbe, 

hanem beépíthető volt egy új, a talajtérképezésen alapuló minősítés rendszerébe. 

Jelentős érdeme azonban ennek a próbálkozásnak az, hogy adaptálásra és kidolgozásra került a 

„talajértékszám”, „termőhelyi értékszám” rendszere, és bizonyítást nyert az országos bevezetésének lehetősége. 

4.3. 1.4.3 A talajtérképes-genetikus (új) földminősítés 

A korszerű földminősítés alapjául szolgáló nagyméretarányú országos talajtérképezés egyrészt a már meglévő 

üzemi genetikus talajtérképek felújítása, másrészt új talajtérképek készítése útján történt, illetve történhet. Ezek 

az új – a földminősítésre is használható – genetikus, 1:10 000 méretarányú talajtérképek azonban nem 

községhatárosan, hanem azonos méretű szelvényhatáros rendszerben, vagyis az Egységes Országos 

Térképrendszer (EOTR) alapján készültek. A kartográfiai alap az 1:10 000 méretarányú földmérési, topográfiai 

térkép (korábban ennek hiányában a sztereografikus vetületi rendszerű 1:10 000 méretarányú topográfiai térkép) 

síkrajza. További lényeges (tartalmi) szempont az is, hogy oly módon kell ezeket a térképeket készíteni, hogy 

felhasználhatók legyenek a termőfölddel kapcsolatos alapvető feladatok (földminősítés, melioráció, 

földvédelem, földrendezés, talajkészlet-gazdálkodás) ellátásához. Az új földminősítési rendszert részletesen a 2. 

modul ismerteti. 

A talajtérképezés során a talaj tulajdonságait a talajtípus, altípus, változat lehatárolásával (a művelési ágtól 

függetlenül) kell megállapítani. 

A talajtípusok, illetve a különböző talajféleségek lényeges tulajdonságainak, alaptermékenységének 

megállapítása a talajszelvény feltárása és vizsgálata alapján történik. (A felszíntől a talajképző kőzetig terjedő 

függőleges keresztmetszetet nevezzük talajszelvénynek.) A lényeges tulajdonságok a következők: 

• az alapkőzet, 

• a fizikai talajféleség, 

• a humuszos réteg vastagsága, 

• a humusztartalom, 

• a karbonáttartalom és annak eloszlása, 

• a visszameszeződés mértéke, a kémhatás, 

• a sótartalom, szikesség, 

• a szántott réteg kő vagy kavicstartalma, 

• az eltemetett humuszos réteg mélysége, 

• a talajvíz mélysége, a termőréteg vastagsága. 

E lényeges tulajdonságok helyszíni vizsgálata, valamint a talajminta laboratóriumi vizsgálati (kiegészítő) 

eredményei alapján kell a talaj típusát – a genetikus talajosztályozás rendszerének megfelelően – megállapítani, 

majd altípusba, változatba besorolni. A talajszelvények helyét (sűrűségét) 10–12 hektáronként, helyszíni bejárás 

alapján kell kijelölni. A talajtérképen az egy hektárt elérő, illetve meghaladó talajtípusok (altípusok, változatok) 

területe kerül lehatárolásra. 

A földminősítés a talajosztályozási rendszerben előforduló talajokra kidolgozott 1-től 100-ig terjedő alapérték-

számok alapján történik. Az alapérték-számokat tartalmazó Talajértékelő táblázaton (segédlet) először a 

talajérték-számot olvassuk le. A talajértékszámot a domborzati és éghajlati korrekciós táblázatok (további 

segédletek) pontértékeivel módosítjuk, és a módosított pontérték képezi a termőhelyi értékszámot. 

A területileg összefüggő, azonos minőségű, illetve azonos termőhelyi értékszámú talajok a földminősítési 

térképen lehatárolásra kerülnek. A földminősítési térkép az állami földmérési alaptérkép másolatán készül és 

tartalmazza: 
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• a talajszelvény helyét, sorszámát, 

• a talajszelvény talajtípusának rendszertani (besorolási) számát, 

• az azonos minőségű, illetve termőhelyi értékszámú talajok elhatároló vonalait, 

• a domborzati viszonyok, illetve lejtőkategóriák elhatároló vonalait, valamint 

• a termőhelyi értékszámot. 

A talajtérképezésen alapuló földminősítés egységes metodikával létrehozott adatrendszer alapján történik (lásd: 

2. modul). Ez azt jelenti, hogy a talajtérképezéshez és a földminősítéshez azonos jegyzőkönyvek (a talajszelvény 

helyszíni vizsgálati jegyzőkönyve) kerülnek alkalmazásra. 

Az új földminősítési rendszert a 80-as évek második felében dolgozták ki, a mezőgazdasági területek mintegy 

20 százalékára (!) készült el, és csak kísérleti jelleggel került bevezetése. A rendszerváltozással együttjáró 

földtulajdon viszonyok rendezése szükségszerűen magával hozta az Ak.-s (a földek elvétele előtti földtulajdon 

területét és a földminőséget tartalmazó) rendszer visszaállítását. A különböző földminősítési módszerek 

összefoglalását az 1. táblázat tartalmazza. 

1. táblázat Az ingatlankataszteri földminősítési módszerek (fejlődési szakaszok)és 

metodikai elemeinek táblázatos összefoglalása. táblázat - Az ingatlankataszteri 

földminősítési módszerek (fejlődési szakaszok)és metodikai elemeinek táblázatos 

összefoglalása 
 

Módszer 

(fejlődési 

szakasz) 

I. Hozadéki (Ak.) II. Mintateres, 

genetikus 
Talajtérképes, 

genetikus 

Időszak 1875 1980-1985 (kísérleti) 1986-1989 (kísérleti) 

Terület 100% 100% 100% 

Metodika

i 

elemek 

TERÜLETI ELEMEK 

• szubjektív területi 

• egységek 

(becslőjárások, 

mintaterek) 

• mesterséges 

talajhatárok 

(művelési ág, 

minőségi osztály) 

• a terület és a 

vizsgálati hely 

aránya: 130-150 

ha/mintatér 

FELTÁRÁSI 

VIZSGÁLATI 

ELEMEK 

• becslésszerű 

TERÜ LETI ELEMEK 

Változatlan (az I. 

módszerrel megegyező) 

FELTÁRÁSI 

(VIZSGÁLATI) 

ELEMEK 

• genetikus 

természettudományos 

talajvizsgálatok 

• a földminősítéshez 

használt talajadatok 

átlagos száma: 20-25 

db/130-150 ha 

• a földminőség 

mértékegysége: 

mintateres termőhelyi 

értékszám 

TERÜLETI ELEMEK 

• a különböző 

minőségű és 

kiterjedésű 

talajfoltok 

képződményhatárai 

• a terület és a 

vizsgálati hely 

aránya: 12-15 

ha/talajszelvény 

FELTÁRÁSI 

(VIZSGÁLATI) 

ELEMEK 

• genetikus 

természettudomány

os talajvizsgálatok 

• a földminősítéshez 

használt talajadatok 
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talajvizsgálatok 

• a földminősítéshez 

használt talajadatok 

átlagos száma: 4-5 

db/130-150 ha 

• a földminősítés 

(földérték), illetve a 

kataszteri 

tisztajövedelem 

mértékegysége: 

• Ak., fillér 

átlagos száma: 20-

25 db/12-15ha 

• a földminőség 

mértékegysége: 

talajtérképes 

termőhelyi 

értékszám 

5. 1.5 A gyakorlati földminősítés lehetősége 

A termőföld gazdasági értékelésének alapját is képező gyakorlati földminősítésben a természeti tényezőknek – 

döntően önmagának a talajnak - a termelésre, földhasználatra gyakorolt hatását kell elsősorban értékelni, azaz: 

„minősíteni”. 

Mindenki előtt tisztázni kell, hogy a mezőgazdasági termelés, ill. a növénytermesztés, szempontjából mit 

tekintünk kedvezőbb adottságú –minőségű – területnek. Legkedvezőbb az olyan sík, vagy közelítően sík fekvésű 

terület, amelynek talaja mély termőrétegű, kedvező mészállapotú, a növényzetre káros sókat nem tartalmaz, a 

talajvíz időszakos maximális emelkedése a gyökérzónába nem hatol be, kedvező a kapilláris, ill. a talaj az 

említett tulajdonságok révén legalább 300-400 mm csapadék évközi tárolását lehetővé teszi. Ezek a termőföldek 

a legváltozatosabb növénytermelési lehetőségeket biztosítják: a terület bármilyen művelési ággal a 

leggazdaságosabban hasznosítható, ugyanakkor – a szántó művelési ágon belül – a legtöbb gazdasági növény 

sikerrel termeszthető és legkedvezőbb a vetésszerkezet kialakítása. A legjobb adottságú területek: általában a 

mészlepedékes csernozjom, réti csernozjom, csernozjom réti, csernozjom jellegű öntés talajok, csernozjom 

barna erdőtalaj típusok. A másik véglet: a terméketlen szikesek, a különböző váztalajok – a sekély termőrétegű, 

leggyengébb termőhelyi adottságú talajok – típusai. A két véglet között helyezkednek el a különböző 

termékenységű talajtípusok, altípusok és azok változatai, vagyis nyilvánvaló, hogy a talaj genetikus 

hovatartozása már önmagában is a talaj használati értékében: a talaj minőségében. 

A hazánkban termelt gazdasági növények természet iránt támasztott igényei általában tisztázottak, ezért 

meghatározhatóak azok az éghajlati és főként talajtulajdonságok, amelyek döntő mértékben befolyásolják a 

termeszthető növények zavartalan fejlődését. Ezért minél több talajtulajdonság, -adottság egyezik a legtöbb 

növény által támasztott igényekkel, annál jobb a termőföld használati értéke, a termőföld minősége. 

Ha ezt a minősítést a kataszteri minősítéshez, ill, osztályozáshoz hasonlóan csak művelési ágakra, minőségi 

osztályokra végeznénk, azzal kizárnánk annak lehetőségét, hogy minden egyes földrészletre – közvetlenül – 

megállapíthassuk a termőföld ingatlan valós minőségét, ill. használati értékét. Mert a jelenlegi 150 éves 

kataszterünk 3 átlagadata (művelési ág; minőségi osztály; Ak.) csak igen nagy általánossággal, közelítőlegesen, 

ill. közvetve mutatja az egységnyi területre vonatkozó földminőséget. Itt kell megjegyezni, hogy a gazdasági 

érték: a „földérték” már a termelés szervezettsége, az agrotechnika, a műtrágyázás, útviszonyok stb. 

adottságokban; ill. a hozamokban mutatkozik meg, ezért a „földértékelés” feladatkörébe tartozik. 

A földminősítés alapját képező 8 legfontosabb tényezőt és azok pontértékeit a 2. táblázat mutatja. A legjobb 

tulajdonságokkal rendelkező termőföldek, ill. talajok minősége (maximálisan) 100 pontértékű lehet: 

2. táblázat - A minősítés fő tényezői 
 

A tényezők 

száma 
Megnevezés Maximális 

pontérték 

I. A terület adottságai: 18 
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A terep alakulása, fekvése; 

kitettség, klíma 

II. A talaj adottságai: 

A talaj genetikai típusa, altípusa 

9 

III. A feltalaj kémiai tulajdonságai 10 

IV. A feltalaj fizikai félesége, 

kötöttsége, szerkezete 

9 

V. Az altalaj minősége: 

az előforduló káros elemek, tünetek, rétegek 

18 

VI. A humuszos és a termőréteg vastagsága 9 

VII. A talaj földhasználati adottságai: 

Milyen művelési ágakkal hasznosítható a terület 

9 

VIII. Az egyes művelési ágak milyen növényekkel, 

növénytermelési ágazattal hasznosíthatók 
18 

  
100 

A terep alakulása, fekvése, kitettsége, klímaadottsága és ezzel összefüggésben a vízgazdálkodási adottsága 0-

18 pontértékhatár között változhat. Legkedvezőbbek az olyan közelítően sík területek, ahol a talajvíz átlagos 

szintje 2,5-4,0 m között változik. Az erősen hullámos, vagy 5-12% lejtős terep csak 8 pontértékű. A még 

alacsonyabb minősítést a 25% feletti, erősen erodálódó lejtők, árvíztől veszélyeztetett területek, mélyfekvésű 

lefolyástalan területek kaphatnak. 

A felszín alakulásával, fekvésével, vízgazdálkodási helyzetével, talajpusztulásával kapcsolatos minősítés 

pontszámait részletesebben a 3. táblázat ismerteti: 

3. táblázat A területi (felszíni) adottságok minősítése. táblázat - A területi (felszíni) 

adottságok minősítése 
 

Pont 

érték 

Felszín, alakulása,fekvés 

vízgazdálkodási helyzet, 

(Talajpusztulás) 

Talajpusztulás 

mértéke 

Talajvíz 

átlagos 

szintje 

m 

Lejtő 

% 

erózió defláció 

18 Sík − − 2,5-4,0 − 

17 Sík − gyenge 2,5-4,0 − 

17 Sík − gyenge − max. 5 
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16 Sík − − 2,0-2,5 − 

16 Sík − − 4,0-6,0 − 

15 Sík − − 6,0 alatt max. 5 

 
Sík − közepes − − 

14 Enyhén hullámos, nagy terephullámok − − − max. 5 

 
Sík gyenge − − max. 5 

13 Sík − − 1,5-2,0 − 

12 Sík közepes − − max. 5 

 
Nyílt ártér, árvízveszély 3-4 évenként közepes − − − 

 
Enyhén hullámos terep, nagy 

terephullámokkal 
gyenge gyenge − max. 5 

11 Enyhén hullámos terep, nagy 

terephullámokkal 
közepes közepes − max. 5 

10 Sík (2) − − 1,0-1,5 − 

 
Belvíztől évenként veszélyeztetett, de 

lefolyással bíró terep 
− − − − 

9 Belvíztől rövid időre veszélyeztetett, de 

nem belvízrendezett terület 
− − − − 

 
Sík erős − − max. 5 

8 Erősen hullámos terep gyenge gyenge − max. 8 

 
Lejtős terep gyenge − − 5-12 

7 Lejtős terep közepes − − 5-12 

6 Lejtős terep gyenge − − 12-17 

 
Nyílt ártér, árvízveszély 1-2 évenként − − − − 

 
Sík (2) − − 0,7-1,0 − 

 
Enyhén hullámos terep, nagy 

terephullámokkal 
erős erős − − 

5 Lejtős terep erős − − 5-12 

 
Lejtős terep közepes − − 12-17 
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4 Lejtős terep (1) közepes − − 17-25 

 
Sík (2) − − 0,4-0,7 − 

 
Erősen hullámos terep − közepes − max. 8 

3 Lejtős terep (1) közepes − − 25 

felett 

 
Lejtős terep erős − − 12-17 

2 Hullámtér − − − − 

 
Nyílt ártér, évenként árveszély − − − − 

 
Buckás terep − közepes − − 

 
Erősen hullámos terep − erős − max. 8 

1 Lejtős terep erős − − 25 

felett 

 
Buckás − erős − − 

0 Lefolyástalan mély fekvés, fagyzug − − − − 

 
Sík − − felszínen − 

• Az égtáji fekvés korrekciója 17%-on felüli lejtőknél: DNY, NY → 2 pont, DK, D →1 pont 

• Kiépített és karbantartott alagsövezés esetében az értékelés 4 ponttal emelendő 

Minden egyes földrészlet talajtípusának sajátos dinamikája van, ennek nyomán alakul ki a típusra jellemző 

termékenység, ill. a talajminőség is. A földrészlet talajtípusa, altípusa megfelelő segédanyagok, térképek alapján 

is megállapíthatók. A legtermékenyebb területek, ill. talajtípusok a mészlepedékes csernozjomok, a réti és 

öntéscsernozjomok (9 pontérték); az ellenkező végletet a feltételesen termő, a terméketlen szoloncsákok és a 

földes kopárok (1-2 pontérték) képezik. A többi típus, altípus 1-9 pontérték közé sorolható: 4. táblázat. (Az 

egyes talajtípusok, altípusok helyszíni meghatározását, leírását a 2. modul részletesen ismerteti.) 

4. táblázat A talajok genetikai típusainak (taxonómiai minőségi egységeinek) besorolása. 

táblázat - A talajok genetikai típusainak (taxonómiai minőségi egységeinek) besorolása 
 

Pontérték A talaj genetikája (a leggyakoribb, ill. legjellemzőbb 

talajtípusok) 

9 Mészlepedékes csernozjom 

 
Réti csernozjom 

 
Öntés csernozjom 

8 Réti öntés 



 A kataszteri földminősítés-

földértékelés eredete, helyzete, 

fogalmi rendszere, fejlődési 

szakaszai. A gyakorlati 

földminősítés lehetősége. 

 

 11  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 
Csernozjom barna erdőtalaj 

 
csernozjom jellegű homok 

7 Réti talaj 

 
Agyagbemosódásos barna erdőtalaj (Nyugat- és Délnyugat-

Dunántúl) 

 
Leromlott szerkezetű, mészigényes csernozjom 

 
Humuszos öntés (legalább 50 cm humuszos réteg) 

6 Csernozjom eredetű lejtőhordalék 

 
Lápos rétitalaj (homok) 

 
Ramann-féle barnaföld 

 
Rétláp, vízrendezett 

5 Agyagbemosódásos barna erdőtalaj a Magyar 

Középhegységben 

 
Mélybensós rétitalaj 

 
Gyengén humuszos öntés (humuszos réteggel) 

 
Sztyeppesedő réti szolonyec (termőszikes) 

4 Sötétszínű (litomorf) erdőtalaj (kabonátos) 

 
Gyengén humuszos homok 

 
Erdőségi lejtőhordalék 

 
Erősen savanyú, nem podzolos barna erdőtalaj 

 
Lápos rétitalaj (vízrendezett) 

 
Nyers öntéstalaj, humuszos rétegű 

3 Rétláp (nem vízrendezett) 

 
Pszeudogleyes barna erdőtalaj (altalajban gley) 

 
Podzolos barna erdőtalaj 

 
Másodlagosan szikesedett talaj (feltételesen termő) 

 
Réti szolonyec (feltételesen termő) 
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2 Sötétszínű erdőtalaj (litomorf) erubáz 

 
Szoloncsák szolonyec (feltételesen termő) 

 
Szoloncsákos réti (feltételesen termő) 

 
Futóhomok 

1 Szoloncsákos szikes (terméketlen) 

Megjegyzés:A talajtípusok Magyarország 1:200000 méretarányú genetikus talajtérképe alapján (közelítően) 

meghatározhatók és e rendszer közé sorolhatók. 

A feltalaj kémiai tulajdonságainak minősítését az 5. táblázat ismerteti, ahol 10 pontértékkel szerepel a 

legkedvezőbbnek minősülő mészállapotú; nem nagyon meszes, vagy meszezést nem igénylő (semleges 

kémhatású) telített talaj. Legalacsonyabb fokozatba a 0,5 % feletti szóda- vagy 0,55 % feletti vízoldható káros 

összes sót tartalmazó talajok kerülnek. 

5. táblázat - A feltalaj kémiai tulajdonságainak minősítése 
 

Pont- 

érték 

A feltalaj 

kémiai tulajdonsága 

Javító- 

anyag-

igény 

CaCo3 

t/ha 

CaCo3 

tartalom 

% 

PH 

érték 

Vízoldhat

ó 

káros 

összsó 

tartalom 

% 

Szóda-

lugosság 

% 

A B 

10 Rendezett mészállapot, 

telített 
− 5-ig 6,8-8,1 

− − 

9 Semleges kémhatás mész-

trágya 
− 

6,8 

körül 
− − 

8 Gyengén savanyú 

kémhatás 
mész-

trágya 
− 6,5-6,8 − − 

7 Meszes − 5-15-ig 8,0 

körül 
− − 

6 Gyengén savanyú 

kémhatás 

Nagyon meszes 

3 alatt 

− 

− 

15-25 

6,5-6,8 

8,0 felett 

− 

− 

− 

− 

5 Savanyú kémhatás 

Erősen meszes 

3 alatt 

− 

− 

25 felett 

5,6-6,5 

8,0 felett 

− 

− 

− 

− 
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4 Savanyú kémhatás 3-4 − 5,6-6,5 − − 

3 Savanyú kémhatás 

Nagyon savanyú kémhatás 

Erősen lúgos kémhatás 

4 felett 

4 felett 

− 

− 

− 

− 

5,6-6,5 

5,5 alatt 

8,5 felett 

− 

− 

− 

− 

− 

gyenge 

2 Erősen lúgos kémhatás 
gipsz 

nyom 

felett 
9,0 felett 0,55 alatt 0,5 alatt 

1 Szódás, erősen lúgos 

kémhatás 
gipsz 

1% 

felett 
9,1 felett 0,55-1,0 0,5-1,0 

A=a FÖLDHASZNÁLAT c. kézikönyv alapján meghatározható (Dömsödi, 2006) 

B =a TALAJJAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ c. kézikönyv alapján meghatározható (Dömsödi, 1984) 

A feltalaj fizikai féleségét, ill. gyakorlati kötöttségét 1-9 pontértékkel minősítjük (feltalaj: 30 cm mélyen). 

Legkedvezőbb a vályog szövetű, tartósan morzsás szerkezetű talaj (omlós szántás, „porhanyós” talajmunka). 

Ettől távolodva lazább, vagy laza (homokos), ill. kötöttebb, vagy kötött (agyagos) fizikai talajféleség; azaz 

kisebb pontérték adható (6. táblázat): 

6. táblázat - A feltalaj fizikai állapotának minősítése 
 

Pontérték 
A feltalaj 

fizikai állapota (A, B) 
Szerkezet 

Fajlagos 

ellenállás 

kg/dm2 

9 Könnyű vályog, vályog (B) morzsás 25-35 

8 Finom homok 

Nehéz vályog 

köt. homokos 

morzsás 

20-30 

35 fölött 

7 Agyag (B) 
gyengén 

tömött 
50 fölött 

6 Kotu 

Tőzeg 

Vályog, agyag (B) 

laza 

rostos 

gyengén 

kavicsos 

20 körül 

35-45 

30-50 

5 Nehéz agyag (B) 

Durva homok 

tömött 

laza 

80 fölött 

40-50 

4 Nehéz agyag (B) 

Homok, vályog 

gyengén 

kavicsos 

80 körül 

20-50 
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(könnyűtől-nehézig) kavicsos 

3 Igen nehéz agyag 

Agyag 

poliéderes 

kavicsos 

80 fölött 

50 fölött 

2 Nehéz agyag kavicsos 80 fölött 

1 Igen nehéz agyag kavicsos 80 fölött 

A= a TALAJJAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ c. kézikönyv alapján meghatározható (Dömsödi, 1984) 

B= Ha szikes a talaj, akkor 4-9 pontérték között 2 pont kerül levonásra 

Az altalaj állapotát a 7. táblázat szerint: 0-18 pontérték határok között minősítjük. A növények fejlődése nagy 

mértékben függ attól, hogy van-e kellő víz utánpótlódás, kellő időben és mennyiségben, ill. milyen a termőréteg 

vastagsága (7. táblázat): 

7. táblázat - Az altalaj minősége, minősítése 
 

Pontérték Altalaj minősége, altalajhibák (AH) 150 cm 

mélységig 
Káros réteg 

elhelyezkedése 

cm 

18 Altalaj hibátlan − 

16 

Altalaj hibátlan, de a feltalaj alatt a felszíni 

rétegnél jóval kötöttebb rétegek helyezkednek el. 

(Pl. vályog alatt nehéz agyag) 

31-50 

15 
Az altalajban vizet nehezen vezető réteg 

helyezkedik el 

70-100 

14 Az altalajban vizet erősen vezető réteg 70-150 

13 Az altaljban vizet záró réteg 70-100 

12 Altalajhiba (AH) 101-150 

11 
Feltalaj alatt vizet erősen vezető réteg 

(durva homok) 

31-től 

10 Az egész szelvény vontatottan vezeti a vizet 0-150 

9 Altalajhiba (AH) 71-100 

7 Az egész szelvény erősen vezeti a vizet (homok) 0-150 

5 Az altalajban vizet záró réteg 41-70 
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4 Altalajhiba (AH) 41-70 

2 Altalajhiba (AH) 30-40 

0 Káros réteg (AH) már a felszínen tapasztalható felszín 

(AH)=Tömör kőzet, kavicsréteg, felaprózódott kőzet, mészkőpad, mészpad, homokpad, vaspad, sóderréteg, 

mészatka, gley-réteg, szikes réteg. (A TALAJJAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ c. kézikönyv tájékoztató eligazítást ad, 

Dömsödi, 1984). 

A humuszos talajréteg mélységét a 8. táblázat alapján minősítjük. Ennek különösen a szárazabb éghajlatú és 

kedvezőtlen csapadékeloszlású vidékeken (a vízháztartás szempontjából) van nagyobb jelentősége (8. táblázat): 

8. táblázat - A humuszos réteg minősítése 
 

Pontérték Humuszos réteg mélysége (cm) 

9 90 cm-nél mélyebb 

8 81-91 cm 

7 71-80 cm 

6 61-70 cm 

5 51-60 cm 

4 41-50 cm 

3 31-40 cm 

2 21-30 cm 

1 10-20 cm 

0 Nincs humuszosodás a feltalajban 

Megjegyzés: a humuszos réteg vastagság adatok (tájékoztató jelleggel) a TALAJJAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ c. 

kézikönyvben találhatók (Dömsödi, 1984). 

A művelési ágak megváltozásának lehetőségeit a 9. táblázat ismerteti; ahol 9 pontértéke olyan talajnak van, 

amely valamennyi művelési ágra alkalmas (9. táblázat): 

9. táblázat - A többféle művelési ág lehetősége, minősítése 
 

Pontérték Művelési ág Jegyzet 

Szántó (M) egyéb 

9 kitűnő 4 Művelési ágak:szántó 

gyümölcsös 8 kitűnő 3 
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7 kitűnő 1-2 szőlő 

rét 

legelő 

 
közepes 3 

6 közepes 2 

 
gyenge 3 

5 közepes 1 

 
 2-3 

4 gyenge 1-2 

3  1 

2  1-2 

gyengén 

1  1 gyengén 

0 mezőgazdasági 

művelésre 

alkamatlan 

 

M= Kitűnő szántó: 5% lejtőig, mély termőréteg 

Közepes szántó: 5% lejtőig, legalább 70 cm termőréteg 

17% lejtőig, legalább 100 cm termőréteg 

Gyenge szántó:17-25% lejtőig, mély termőréteg 

5% lejtőig, legalább 40 cm termőréteg- A termőréteg vastagságadatok (tájékoztató jelleggel) a 

TALAJJAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ c. kézikönyvben találhatók, (Dömsödi, 1984). 

A talajokat növénytermelésre való alkalmasságuk szerint a 10. táblázat alapján minősíthetjük. A 

legmagasabb pontértéket (18) olyan terület kaphatja, amely a legtöbb kultúrnövény termeléséhez biztosítja a 

szükséges feltételeket. 

10. táblázat - A talajok növénytermesztésre való alkalmasságának minősítése 
 

Pont

érték 
Minősítés 

Hasznosít

ási 

osztály, 

alosztály

∗  

szántón 

belül 

hány növ. 

termelhető 

sikeresen

∗ ∗  

Egyéb művelési ágnak 

milyen feltételeket biztosít 

rét 
legel

ő 
szőlő 

gyümöl

cs 

18 Búza-cukorrépa-

lucerna 
I.1.1 40/5 I I I I 
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17 Búza-kukorica-

vöröshere 
I.1.2 31/8 I I I I 

16  IV-V.    I I 

15 Rozs-kukorica-

vöröshere 
I.2.1 23/5 I I I I 

14 Rozs-kukorica-

somkóró 
I.2.3 26/7 II I II I 

13  IV-V.    I II 

12 Rozs-kukorica-baltacím I.2.2 16/5 II III I I 

 
Búza-burgonya-

szarvaskerep 
I.1.6 13/8 I I II II 

11    I I I I 

10 Búza-burgonya- 

baltacím 
I.1.5 10/6  III II I 

 
 

    
II I 

9 Rozs-burgonya-

vöröshere 
I.2.10 7/5  II II I 

8 Búza-cukorrépa-szegl, 

lednek 
I.1.3 9/4  II  III 

 
Zab-kender-csalamádé I.3.3 11/7 II II   

7    I II   

6 Rozs-burgonya-

bíborhere 
I.2.8 7/3 II II III II 

 
Rozs-burgonya-

somkóró 
I.2.4 7/2 II III II III 

 
Rozs-burgonya-

szarvaskerep 
I.2.7 6/7 II II II I 

 
Rozs-burgonya-

csillagfürt 
I.2.5 6/1   II I 

    
II I 

  

5 Rozs-burgonya-

baltacím 
I.2.6 5/2  III II II 

4 Zab-burgonya- I.3.1 5/6 I I  I 
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bíborhere 

 
Zab-burgonya-

szarvaskerep 
I.3.4 4/4 II II III II 

    
II II 

  

3 Zab-burgonya-baltacím I.3.2 3/4 II II II II 

 
Búza-napraforgó-szegl, 

lednek 
I.1.4 3/4  

 
  

     
   

2 Rozs-napraforgó-

szöszösbükk 
I.2.9 2/3   II II 

1 Rozs-szöszösbükköny I.2.9.a 0/3   II  

0 Mezőgazdasági 

művelésre alkalmatlan 

 
     

∗ a római szám a művelési ágat (I. Szántó; II. Rét; III. Legelő; IV. gyümölcsös; V. Szőlő). 

az arab számok osztályt (12), és alosztályt jelölnek. 

∗ ∗ számláló a jól, nevező a közepesen termelhető növények száma. 

A legmagasabb pontértéket (18) olyan terület kaphatja, amely a legtöbb kultúrnövény termeléséhez biztosítja a 

szükséges feltételeket. 

6. 1.6 Összefoglalás 

A fejezet legfőbb célja volt, hogy elősegítse a hallgató részére a földminősítés, földértékelés értelmezésében, 

megértésében (elsajátításában) való eligazodást. 

A fejezet bemutatja és rendszerezi a földminősítés hazai; az ingatlan-nyilvántartásba is bevezetett, ill. 

bevezetésre tervezett módszereit, metodikáit. Ismerteti a gyakorlati földminősítés lehetőségét is. 

Ellenőrző kérdések: 

1. Ismertesse a földminősítés, földértékelés fogalmakat! 

2. Ismertesse az Ak.-s földminősítés (földértékelés) módszerét! 

3. Ismertesse a mintateres, termőhelyi értékszámos földminősítés módszerét! 

4. Ismertesse a talajtérképes, termőhelyi értékszámos földminősítés módszerét! 

5. Sorolja fel a gyakorlati földminősítés fő tényezőit! 

Gyakorlati feladatok: 

1. Végezze el tetszés szerint kiválasztott földrészletre az Ak.-s és mintateres termőhelyi értékszámos 

földminősítés összehasonlítását! 



 A kataszteri földminősítés-

földértékelés eredete, helyzete, 

fogalmi rendszere, fejlődési 

szakaszai. A gyakorlati 

földminősítés lehetősége. 

 

 19  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

2. Végezze el tetszés szerint kiválasztott földrészletre az Ak.-s és a talajtérképes, termőhelyi értékszámos 

földminősítés összehasonlítását! 

3. Végezze el tetszés szerint kiválasztott szántó, gyep, (R, L), szőlő művelési ágak gyakorlati földminősítését! 
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