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1. fejezet - Földhasználat, művelési 
ágak 

1. 1.1. Bevezetés 

A modul tananyaga átfogó ismereteket ad a föld hasznosításáról, különös tekintettel a mezőgazdasági 

földművelésre és a művelési ágak kialakulására. Foglalkozunk az iparosodás és az urbanizáció földhasználatra 

gyakorolt hatásával. A több évtizedes adatokat elemezve nyomon követjük Magyarország földhasználatát, 

földhasználat változásait és vizsgáljuk a változás tendenciáit. A területhasználat és a környezet kapcsolatát 

vizsgálva a kialakult különböző tájszerkezeteket űrfelvételeken mutatjuk be. 

2. 1.2. Földhasználat a kezdettől a mai napig 

A klasszikus értelemben vett földhasználat a termőföld művelésbe vételét jelenti, és akkor kezdődött, amikor az 

ember gyűjtögetési életmódját elhagyva birtokba vette a természetes területeket, és saját céljainak megfelelően 

hasznosította. A civilizáció fejlődésével, művelési technológiák kialakulásával és a talaj intenzív 

igénybevételével a földhasználat fogalmának az értelmezése is megváltozott. Mai megközelítéssel a 

földhasználat egy adott terület teljes körű használatát, így a művelési ágak elhelyezkedését, kapcsolódásuk 

rendszerét és környezethez való viszonyát jelenti (Birkás M. 2006), vagyis a termőföldek hasznosításával, 

védelmével és a használat nyilvántartásával megegyező állapotot nevezzük földhasználatnak (Dömsödi J. 2006). 

Az ember élete a kezdettől fogva szorosan kapcsolódik a környezethez, a civilizáció fejlődésével az antropogén 

hatások egyre jobban érvényesülnek, hiszen egyre nagyobb mértékben (egyre intenzívebben) használatba veszi a 

területet és szükségleteinek megfelelően, saját belátása szerint alakítja át azt. A történelmi feltárások 

segítségével visszatekinthetünk a múltba és tanulmányozásukkal információt nyerhetünk a civilizáció különböző 

időszakainak földhasználatáról, a földhasználati rendszerekről, a talajművelési módszerekről. Az időszámítás 

előtti időből származó feljegyzések alapján tudjuk, hogy a földművelésnek már akkor megvoltak a tudományos 

alapjai, melyek kiterjedtek a terület talajtani, domborzati viszonyainak ismeretére és az időjárási 

megfigyelésekre. A mezőgazdaságban alkalmazott művelési rendszerek kifejlesztését több esetben komoly 

tervezés és területrendezés előzte meg. Ennek tipikus példája az ókori öntözéses növénytermesztés, ahol 

megoldották a folyók időszakos kiöntéséből származó víz tárolását, ami a lehetővé tette a termesztett növények 

többszöri öntözését. A magasabban fekvő területek öntözéséhez vízemelő berendezéseket is használtak. 

Mezopotámiában (Kr. e) például 1000 km hosszú, 400 km széles sávban építettek ki öntöző rendszereket 

(http://www.diashow.hu/okor_tortenelem/962). Az ókori Egyiptom gazdagságának alapvető forrása a 

mezőgazdaság volt. A Nílus iszapjának és vizének mezőgazdasági hasznosítása megkövetelte az emberek 

társadalomba történő szerveződését. Az ókori társadalmak kialakulása a mezőgazdaság fejlődésén alapszik. A 

művelt talaj tápanyag visszapótlását trágyázással oldották meg. A növénytermesztésben növényváltó 

gazdálkodást is alkalmaztak. Róma világbirodalommá válása után a területileg differenciált termelés is 

megvalósult, ami azt jelenti, hogy a város közeli termőföldeken inkább zöldséget, kissé távolabb gyümölcsöt és 

a messzi részeken könnyebben szállítható gabonát termesztettek. Ebben az esetben a földhasználat 

kialakításában a gazdasági és piaci (keresleti) tényezők is fontos szerepet játszottak. Tartós következményekkel 

járó emberi beavatkozás már az ókorban is megfigyelhető volt. Különböző történelmi időszakokban a 

hadjáratok során a honfoglaló saját gazdálkodási módszereit, növénytermesztési vagy kertészeti tapasztalatait 

hozta magával. Az idegen földművelési technológiák elterjesztése sok esetben a környezet gyors és tartós hatású 

változását eredményezte. 

Példaként megemlítjük a római kort, amikor a szőlőművelés meghonosodott Magyarországon. Azóta a 

szőlőskertek a táj szerves részévé váltak (1-1. ábra), különösen a dombos vidékek délies kitettségű lejtőin (pl. 

Balaton-felvidék, http://www.sulinet.hu/tart/fncikk/Kicf/0/6146/landuse.html). 
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1-1. ábra Szőlős táj. Forrás: http://www.utisugo.hu/bortura/balaton-borregio/balaton-borregio-25590.html 

A különböző korszakokat elemezve láthatjuk, hogy a jelenlegi földhasználat sokezer év alatt lezajló folyamatok 

eredménye. Egyes folyamatok, mint például talajképződés természet eredetűek és lefolyásuk lassú, akár 

évmilliókban mérhető, mások emberi tevékenység hatására alakulnak ki és lefolyásuk az emberi élet 

időskálájával mérhető. Következményük sokszor drasztikus a környezetre nézve és visszafordíthatatlan. 

Példaként említhető a XX. században kezdődött iparosodás és a hozzá kapcsolódó urbanizáció, amely 

gyökeresen megváltoztatta a föld- és a tájhasználatot. A Föld lakosságának folyamatosan növekvő lakóhely 

igénye a létszám növekedésével és az életszínvonal emelkedésével függ össze. A folyamat gyorsaságát a 

városok lakosság számának növekedése jól tükrözi. Míg az 1900-as években a Föld népességének 13%-a volt 

városlakó, addig 50 év múlva ez az érték 29%-ra emelkedett és 2005-ben már elérte a 49%-ot. Magyarország 

lakosságának 67%-a lakik városokban (KSH 2009). Ehhez kapcsolódik a beépített területek folyamatos 

növekedése is. Minden új beépítéssel csökken a természetes élettér, a gyakorlatilag visszafordíthatatlan változás 

miatt sérül a természet önfenntartó ereje, hiszen a terület felhasználása alapvetően meghatározza a környezet 

állapotát. Természetszerűen következik ebből, hogy a fennmaradó termőterületekkel egyre céltudatosabban kell 

gazdálkodni. A környezetet csak olyan formában és mértékben szabad igénybe venni, hogy a használat ne 

okozza minőségi romlását, és hogy a föld – mint erőforrás – megújulási képessége fennmaradjon. 

Világviszonylatban a termőterület a teljes területnek csak a 11%-át teszi ki. 

A földhasználatot, a földművelés módját alapvetően a domborzati viszonyok, a terület talajtípusa és 

minősége, valamint az éghajlati tényezők (az évi csapadék mennyisége és eloszlása, napsütötte órák száma, 

hőmérséklet) alakítják. A természeti adottságok mellett a talajművelésre a tulajdonviszonyok és az évek során 

kialakult helyi hagyományok is hatással vannak. 

2.1. 1.2.1. Művelési ágak 

Magyarország teljes területéhez képest a termőterület magas aránya (86%), az ország földrajzi fekvésével, az 

alacsony tengerszint feletti magassággal, kedvező domborzati viszonyaival és kiváló talajtani adottságaival 

magyarázható. Az összes földterületből a mezőgazdasági terület arány 2009-ben 62% volt, amely az EU-s 

országok viszonylatában magasnak mondható. A művelés alól kivett terület az ország teljes területének több 

mint 16%-át adja (KSH 2009). Általános tendencia, hogy az ipar, a városok fejlődése egyre nagyobb területet 

igényel, ami a mezőgazdasági terület csökkenését eredményezi. Több évtizedes statisztikai adatok elemzése 

során jól látható a csökkenés tendenciája. 

A termőterület hasznosítása, a különböző növényi kultúrák termesztése eltérő művelési technológiát kíván meg. 

Magyarországon az erdő- és mezőgazdasági művelés alatt álló területeken tíz művelési ág különböztethető meg. 

A művelési ágak meghatározásának szempontjai: 

• a rendszeres földhasznosítás módja 

• a természetbeni állapot 
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Az egyes művelési ágakhoz sorolható területek jellemzőit az 1-1. táblázat foglalja össze. 

1-1. táblázat - Művelési ágak és jellemzői 
 

Művelési ág Művelési ág jellemzői 

szántó Szántóföldi növénytermesztéssel hasznosított terület, melyen 

rendszeres talajművelést folytatnak. 

rét Füves terület, melyet rendszeres kaszálással hasznosítanak, 

esetenként legeltetnek. 

legelő Füves terület, melyet rendszeresen legeltetéssel hasznosítanak. Ide 

tartoznak a legeltetésre használt fásított, illetve bokros területek is. 

kert Vegyesen hasznosított terület: gyümölcsfák, szőlő, zöldség, 

dísznövényes-termelés, házi kert, hajtatás. 

szőlő Termesztett főnövény a szőlő (bor és csemege szőlőültetvények). Ide 

tartoznak a szőlő alanyvesző termesztését szolgáló telepek is. 

gyümölcsös Gyümölcsfák termesztése jellemző, amely lehet tiszta vagy vegyes 

állományú. Ide tartoznak a minimálisan két gyümölcsfasor telepítésű 

területek, illetve a gyümölcsfa-iskola alanytelepek. 

erdő Az ide tartozó területek a következők: az erdő jellegű faállománnyal 

borított területek, felújítás alatt álló területek, a faállománnyal zárt 

tisztások, az erdészeti csemetekertek, legalább négy sorból álló 

fasorok, a mező- és hóvédő erdősávok, a vízművek véderdői, 

külterületi parkok, arborétumok. 

fásított 

terület 
1500 m2-nél kisebb, erdő által elfoglalt terület. Ide tartoznak a 

legalább három fasorból álló erdősávok. 

nádas Az a terület, amelyen ipari vagy mezőgazdasági felhasználásra 

alkalmas nád vagy gyékény terem. 

halastó Ez egy mesterségesen kialakított vízfelület, amelyet haltenyésztésre 

használnak. Ide tartoznak a teleltetők, az ivadéknevelő tavak és 

tartozékai. 

Az ország területének (9 303 000 ha) művelési ágak szerinti megoszlása hosszú történeti fejlődés eredménye. 

Az elmúlt közel hatvan év földhasználat művelési ágak szerinti adatait 1-2. táblázatban foglaljuk össze. 

1-2. táblázat - A földterület használata művelési ágak szerint 1950-2009 között. Forrás: 

Magyar statisztikai évkönyv 2009. KSH 
 

Művelési ág 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2009 

Ezer ha 

szántó 5518,1 5309,8 5046,2 4734,7 4712,8 4491,8 4501,6 

kert 94,4 107,5 146,3 291,4 341,2 101,6 96,1 
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gyümölcsös 58,1 82,3 171,6 138,4 95,1 95,4 98,4 

szőlő 230,2 203,6 229,7 167,8 138,4 105,9 82,8 

gyep 1474,7 1437,9 1281,3 1294,2 1185,0 1051,2 1004,2 

Mezőgazdasági 

terület 
7375,5 7141,1 6875,1 6626,5 6473,0 5853,9 5783,3 

erdő 1165,9 1306,2 1470,7 1610,3 1695,4 1769,6 1895,6 

nádas 29,4 26,1 32,3 37,7 40,4 60,0 60,5 

halastó - - - 25,3 26,8 32,0 35,8 

Termőterület 8570,8 8473,4 8378,1 8299,8 8235,0 7715,5 7775,2 

Művelés alól 

kivett terület 
728,2 829,7 925,1 1003,8 1067,0 1587,5 1528,2 

Összesen 9299,0 9303,1 9303,2 9303,6 9303,2 9303,0 9303,4 

A mezőgazdasági területhez tartozik: szántó, gyep (rét, legelő), szőlő, kert és gyümölcsös. A termőterületet a 

mezőgazdasági terület az erdővel, nádassal és halastóval együttesen alkotja. 

A művelés alól kivett területek a mező- vagy erdőgazdasági művelés alatt nem álló föld hasznosítását foglalják 

magukban. Ebbe a kategóriába azok a területek tartoznak, amelyek a településsel, a termeléssel és 

szolgáltatással (pl. üzemek), a közlekedéssel és hírközléssel, a vízgazdálkodással, a honvédelemmel és 

rendészettel és a természetvédelemmel kapcsolatosak. 

A művelési ágak területi változásának áttekintéséből látható, hogy az utolsó 60 évben csökken a mezőgazdasági 

terület (1-2. ábra), ezen belül is különösen szembetűnő a szántó csökkenése. Hasonló tendencia a termőterület 

esetében is kimutatható. A művelés alól kivett területek ezzel párhuzamosan gyors ütemben növekednek (1-2. 

ábra). 
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1-2. ábra A mezőgazdasági és a művelés alól kivett területek változása 1950 – 2009 között. Az 1,2,..6,7 számok 

az 1950, 1960,..2000, 2009 felmérési évet jelentenek. Forrás: KSH 

2.2. 1.2.2. A földhasználat változása 

A földhasználat kisebb mértékű változása az emberi tevékenyég következménye. A teljes ország területét érintő 

földhasználati változások történelmi átalakításokhoz köthetők, mint pl. az 1947 utáni kollektivizálás, vagy az 

utolsó rendszerváltozással járó földreform. Az utóbbi években a földhasználati viszonyokban jelentős 

változások következtek be. Az urbanizáció, az iparosodás és a vele járó tevékenységek a mezőgazdasági 

művelés alól kivett területek növekedését eredményezték. A használat ilyen jellegű változása főleg a 

lakóterületek közelébe eső külterületekre vonatkozik (1-3. ábra). A mezőgazdasági művelés alatt álló 

termőföldek többségét – a tulajdonviszonyok változása mellett – ugyanúgy hasznosítják. A multitemporális 

(különböző időben készült) űrfelvételeken nagyon jól láthatók a talajművelési (kis- és nagytáblás művelés) 

formában bekövetkezett változások. Az 1-4. ábra egy terület privatizáció előtti és utáni talajművelési formáit 

mutatja. A felvételek tíz év eltéréssel készültek. 

 
1-3. ábra Beépített terület növekedése 1990-2000 között 
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1-4. ábra A talajművelési formában (kis- és nagytáblás művelés) bekövetkezett változások a privatizáció 

hatására (1990-ben és 2000-ben készült űrfelvételek). 

A távérzékelési adatok kiértékelésével nem csak a terület aktuális állapotát tudjuk vizsgálni, de az archivált 

felvételek időben visszatekintési lehetőséget is biztosítanak. A több időpontú felvételek alapján adott 

időintervallumban bekövetkező változásokat tudunk kimutatni, valamint a változásokból trendek állapíthatók 

meg a jövőre nézve is. A jelenleg működő távérzékelési rendszerek térhez kötött, időben ismétlődő adatokat 

biztosítanak, ami lehetőséget ad a földhasználat és annak környezeti hatásának vizsgálatára a globális szinttől 

kezdve a tábla szintig. A földhasználat jellegének felismerése, felmérése mellett a földhasználat geometriai 

(méret, alak), térbeli (eloszlás) és tartalmi (inhomogenitások, egyenetlen fejlődés, kvantitatív fejlettség) 

paraméterei is meghatározhatók és számszerűsíthetők. 

2.3. 1.2.3. Tájszerkezet 

A föld és a terület használata alapvetően határozzák meg egy táj szerkezetét, a környezet állapotát. Évek során a 

világ különböző tájain más és más mezőgazdasági termelési módszerek alakultak ki, melyek eltérő hatásokat 

váltanak ki, és az adott területre jellemző mintázatot (tájszerkezetet) eredményeznek. A földművelés módját 

alapvetően a következő tényezők alakítják: 

• a domborzati viszonyok, 

• a talaj típusa és minősége, 

• éghajlat, időjárás (az évi csapadék mennyisége és eloszlása, hőmérséklet stb.), 

• a tulajdonviszonyok és sok esetben a helyi hagyományok. 

Az, hogy az eltérő feltételek mennyire másképp alakítják a művelés alatt álló táj szerkezetét, legjobban a 

műholdas felvételeken szemléltethető, illetve mérhető fel. Az 1-5. ábra hat különböző világrészről származó 

terület jellegzetes használatát és az abból adódó eltérő tájszerkezetét mutatja. A felvételeket a NASA Terra 

földmegfigyelő műholdjának ASTER detektorával készítették. Az első képen (USA) szabályos, téglalap alakú 

mezőgazdasági táblákat látunk, melyeket földutak választanak el. A táblák mérete és alakja egyértelműen 

összefügg azzal, hogy a földek a munkagépekkel hatékonyan megművelhetők legyenek. A Kansas államról 

készült második kép szintén szabályosan ismétlődő, de élesen eltérő, kör alakú alakzatokat ábrázol. Ebben az 

esetben az öntözés módja szabja meg a táj kinézetét: minden tábla közepén fúrt kutakból forgó öntözőgépekkel 

látják el a növényeket vízzel. Németország északnyugati részén (harmadik űrfelvétel részlet) a kisméretű, 

szabálytalan alakú parcellák rendszere a középkorig vezethető vissza. A második hármas sorozat kezdő képén 

Bolívia (Santa Cruz) környékére jellemző szerkezetet láthatunk. A nagy, körcikk alakban művelt területeket 
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erdősávok választják el egymástól. Ezt a területet a múltban erdő borította. Az esőerdő tervszerű irtásával új 

mezőgazdaságilag művelhető területeket nyertek. A meghagyott erdősávok által elkülönült egységek közepén 

kis közösségek laknak és használják a területet. A következő felvétel Thaiföldön, Bangkok térségében készült, 

ezen szabályos alakú, többszáz éves csatornarendszerrel ellátott, rizsföldeket látunk. Az utolsó képen, Brazília 

déli részén, síkvidéki területen kialakult nagyméretű farmok láthatók. 

 
1-5. ábra Különböző tájszerkezet műholdas felvételeken (a felvételek méretskálája mindegyik képen 

ugyanakkora). Forrás: http://news.nationalgeographic.com/news/2009/04/photogalleries/best-pictures-of-

earth/photo8.html 

A fenti példák alapján látható, hogy a tájszerkezet kialakulása és változása alapvetően a földhasználattal függ 

össze. Azonban az eredeti tájszerkezet (erdő, erdős sztyep, láp, mocsár) egyensúlyának felbomlásában főként a 

terület geomorfológiai adatságainak és a föld minőségének volt szerepe. A domborzat a sorrendiséget határozza 

meg (Dömsödi J. 2006), ami azt jelenti, hogy a legmagasabb, meredek területeken erdők vannak, a dombvidéki 

területeken szőlő- és gyümölcstermesztés folyik, illetve legelők is előfordulnak. Kis lejtésű és sík területeken 

elsősorban szántók találhatóak (1-6. ábra: teraszos művelés). A mély fekvésű helyeket, síkságokat többnyire 

rétként vagy legelőként hasznosítják, itt halastavakat is kialakíthatnak. A természetes tájszerkezet megbontása, a 

domborzati tényezők figyelmen kívül hagyása – a tájhasználatában – komoly környezetkárosodást okozott és 

okoz (pl. erózió). A fölhasználat és tájszerkezet kapcsolatát elemezve, a változásokra – a fent felsorolt tényezők 

mellett – jelentős a társadalmi, a gazdasági és az ökológiai hatás is. 

Társadalmi hatás: az utolsó mezőgazdasági rendszer változása, a privatizáció során a termőföldek többsége 

(kb. 80%) magántulajdonba került. Vége a nagytáblás művelés korszakának, az új tulajdonosok 80%-a 1 ha-nál 

kisebb földtulajdonnal rendelkezik. 
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1-6. ábra A dombvidéki területeken alkalmazott teraszos művelés (szabályosan ismétlődő négyzet alakú táblák) 

és sík területeken (kép bal oldali része) nagytáblás művelés (szántók) megjelenése légifelvételen 

Gazdasági hatás: az EU csatlakozás után az agrár-politikai előírások és szabályozók jelentős hatást 

gyakorolnak a művelési ágak arányára, földhasználatára. Ezen a területen új fogalmak, célok és kihívások 

jelentek meg: pl. multifunkcionális mezőgazdaság, fenntartható gazdálkodás. Az EU agrártámogatási rendszerek 

(pl. MEPÁR) is közvetett hatást gyakorolnak a földhasználatra. „Az Európai Közös Agrárpolitika (KAP) 1992. 

évi reformja keretében »A környezet védelmének és a vidék megőrzésének megfelelő mezőgazdasági termelési 

módszerek alkalmazásáról és támogatásáról szóló 2078/92 EGK tanácsi rendelet« révén valamennyi 

tagállamban előirányozta olyan támogatási rendszerek bevezetését, amelyek elősegítik a környezet-, természet- 

és tájvédelmi célok integrálását a mezőgazdasági tevékenységbe” (http://www.foek.hu/nakp/torv/nakp.htm). Az 

idézett rendelet alapján is látható, hogy a gazdálkodásban nagyon fontos szerepet kap a környezetvédelem, 

talajvédelem és a terület biodiverzitásának fenntartása. 

Ökológiai hatás: a környezet, a tájvédelmi célok integrálása a földhasználatba. A gazdasági szempontok mellett 

egyre nagyobb hangsúlyt kapnak a környezeti tényezők, a táj eredetisége. A hosszú távú cél a terület természeti 

adottságai és használata közötti egyensúly megteremtése, precíziós mezőgazdaság kialakítása (lásd: FHT_7). 

http://www.foek.hu/nakp/torv/nakp.htm
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1-7. ábra Tájszerkezeti eltérések, melyek kialakulása társadalmi és gazdasági eltérések eredménye. ASTER, 

2000. Forrás: http://earthobservatory.nasa.gov/IOTD/view.php?id=792 

A társadalmi és gazdasági változások táj szerkezetére gyakorolt hatása jól látható az 1-7. ábrán. Az űrfelvétel 

által lefedett terület élesen ketté válik a két ország (USA és Mexikó) határa mentén Kaliforniában. A kép felső 

részén (gazdaságilag fejlettebb ország) szabályosan kialakított mezőgazdasági táblákat vegetáció (piros szín) 

fedi. A növényzet állapotát az intenzív piros szín tükrözi és ellentétes a kép alsó részével. Az eltérések a 

mezőgazdaságban alkalmazott technológiai különbségekből, a két ország eltérő gazdasági fejlettségéből 

adódnak. A termesztett növények vitalitása összefügg a megfelelő vízellátással, amit az „All-American” 

csatorna biztosít (lásd kép felső része). 

2.4. 1.2.4. Urbanizáció 

Már utaltunk arra, hogy XX. században a technikai, gazdasági fejlődéssel olyan folyamatok indultak el, mint az 

urbanizáció és az iparosodás. Az urbanizáció vagy városiasodás a városok térbeli és népességbeli növekedését, 

valamint a városi életforma terjedését jelenti. A településállomány rendszerében végbemenő változások egyre 

nagyobb hatással vannak a földhasználatra és a természeti környezetet állapotára. Az urbanizáció az egész 

világra kiterjedő folyamat, kontinensek, országok és sokszor országrészek közötti különbségekkel. 

Általánosságban elmondható, hogy a fejlődő országokban a városi növekedés nehezen nyomon követhető és 

kontrolálhatatlan módon megy végbe. A nép migrációja egy magasabb életszínvonal elérése reményében 

sokszor ellenkező folyamatot vált ki és az életminőség és a környezet degradációjával jár együtt. A gyors városi 

növekedés a felmerülő problémákat csak tovább fokozza. Világviszonylatban 47,2% a városokban élők aránya 

(1900-ban a Föld népességének tizenhárom százaléka lakott városokban). Közülük több mint 500 millióan az 5 
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milliónál több lakossal rendelkező hatalmas városokban vagy megapoliszokban (10 milliónál több a lakos szám) 

él. Ez a növekedés az 1970-es évek óta egyre jelentősebb. Az ENSZ előrejelzései szerint a világ urbanizációs 

rátája a következő évtizedekben jelentősen meg fog nőni, 2030-ban el fogja érni az 59,7%-ot, 2050-ben pedig a 

69,6%-ot (Mrekva L. 2010, http://magyardiplo.hu/archivum/2010-aprilis/189-a-vilag-teljes-elvarosiasodasa). A 

terjeszkedő városok és a városi életforma fenntartása egyre nagyobb ökológiai terhet jelent környezetünknek, 

hiszen az urbanizáció nem csupán a föld- és területhasználat és az ezzel járó folyamatok változását jelenti, de az 

eredeti ökoszisztéma megbontása miatt a környezetre való negatív hatása is globális jellegű. Nézzünk néhány 

példát. A beépített területtel csökken a talaj csapadék befogadó képessége, ami a felszíni lefolyások 

növekedésével jár, továbbá a burkolt felületek a csapadékvíz mennyiségnek és lefolyási intenzitásnak 

növekedését is eredményezik, így végeredményben fokozódik az árvíz esélye. Az urbanizáció hatása: a 

vízkészletek túlzott mértékű kiaknázása, a felszíni vízfolyások szennyvíz-terhelődésének növekedése, a felszín 

alatti vízkészletek elfertőződése (Mrekva L. 2010). A terjeszkedő városok egyre több energiaellátási és 

közlekedési infrastruktúrát igényelnek, és nagyobb földterületeket használnak fel. Ez károsítja a természeti 

környezetet (pl. víz, talaj és levegő szennyezése) és fokozza az üvegházhatású gázok kibocsátását, amely többek 

között éghajlatváltozáshoz, valamint erőteljesebb lég- és zajszennyezéshez vezet 

(http://www.eea.europa.eu/hu/pressroom/newsreleases/varosiasodas-2013-az-europa-reszerol-figyelmen-kivul-

hagyott-kornyezetvedelmi-kihivas). 

Az erőforrások megújuló képességüket meghaladó kiaknázása a környezet degradációjához vezet. Az 

urbanizáció felmérése és annak környezeti hatásainak tanulmányozása a probléma felismerése után kezdődött. A 

település környezeti hatások kutatása és a probléma kezelésére alkalmas szabályok kifejlesztése egyre 

intenzívebb. Európa hét városáról készült esettanulmányban, a városfejlesztés terén az elmúlt 50 évben 

alkalmazott helyes és helytelen megközelítéseket egyaránt bemutatják. A jelentés ugyanakkor hangsúlyozza, 

hogy a városiasodás nem helyhez kötött jelenség, és Európa szinte valamennyi városát érinti. A jelentés jövőbeli 

intézkedéseket és politikákat javasol, amelyek révén a városiasodás folyamatos térhódítását kezelni lehetne 

(http://reports.eea.europa.eu/eea_report_2006_10/en). 

2.5. 1.2.5. A XXI. század kihívásai 

A XXI. században az emberiségnek több új kihívással kell szembesülnie, melyek összefüggésben vannak a Föld 

egyre romló ökológiai viszonyaival, mint pl. a termőterület csökkenése, a termőtalaj degradációja, a globális 

felmelegedés, a környezeti elemek szennyezése stb. További kihívásnak számít a megújuló természeti 

erőforrások fenntarthatósága, a mezőgazdasággal szemben támasztott elvárások, vagy a Föld népességének 

növekedése és a termőterület csökkenés problémája. A legnagyobb problémák egyike az emberi populáció egyre 

gyorsuló növekedése. A világ népessége a XXI. század elején 6,5 milliárd volt. A jelenlegi trend mellett 50-70 

év múlva ez az érték eléri a 10-12 milliárdot. Ennek logikus következménye, hogy az élelmiszertermelésnek is 

növekednie kell. Az egy főre jutó termőterület a világon 1961-ben 0,44 ha volt, ami 2050-re várhatóan 0,15 

hektárra fog csökkeni. Ezen a területen kell a mezőgazdaságnak megtermelnie 1 ember 1 évi élelmiszer 

szükségletét. A problémák hátterében egy új szemlélet alakult ki: a fenntarthatóság. A fenntartható 

mezőgazdasági termelés célja az egyre növekvő igények kielégítése úgy, hogy közben képesek legyünk 

megvédeni és megőrizni a környezetünket és annak különböző erőforrásait (termőtalaj, ivóvíz, növény- és 

állatvilág stb.). A fenntartható fejlődés speciális követelményei csak a földhasználat optimalizálásával, a 

termőhely-specifikus gazdálkodással teljesíthetők (lásd: FHT_7). A megvalósítás alapvető követelménye a 

terület természeti adottságainak és a használat egyensúlyának megteremtése. 

A fenntartható mezőgazdaság az alábbi fő területekre kell, hogy összpontosuljon: 

• a természeti erőforrások (talaj, felszíni és felszín alatti vízkészletek, erdő és táj) védelmére, 

• piacképes élelmiszerek, valamint nyersanyagok termelésére 

• a fogyasztásra, illetve felhasználásra kerülő termékek minőségbiztosítására (egészséges, szennyező 

anyagoktól mentes élelmiszer biztosítása), az élelmiszerbiztonság fokozására, 

• mindemellett a mezőgazdaságból élők részére elfogadható jövedelem, alternatív jövedelemszerzési és 

munkalehetőségek biztosítására, 

• a vidék, a környezet és benne a társadalom megőrzésére. 

3. Összefoglalás 

http://magyardiplo.hu/archivum/2010-aprilis/189-a-vilag-teljes-elvarosiasodasa
http://www.eea.europa.eu/hu/pressroom/newsreleases/varosiasodas-2013-az-europa-reszerol-figyelmen-kivul-hagyott-kornyezetvedelmi-kihivas
http://www.eea.europa.eu/hu/pressroom/newsreleases/varosiasodas-2013-az-europa-reszerol-figyelmen-kivul-hagyott-kornyezetvedelmi-kihivas
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A modul tananyaga álfogó ismereteket ad a föld hasznosításáról, különös tekintettel a mezőgazdasági 

földművelésre és a művelési ágak kialakulására. Foglalkozunk a földhasználatot befolyásoló tényezőkkel és az 

évek során kialakult földhasználatnak a környezetre való hatásával. A több évtizedes statisztikai adatokat 

elemezve nyomon követjük Magyarország földhasználatát, földhasználat változásait és vizsgáljuk a változás 

tendenciáit. Felvetjük a jelen kor új kihívásait, melyekkel az emberiségnek szembe kell néznie, valamint 

beszélünk a felmerülő problémák megoldását jelenthető lépésekről. 

Önellenőrző kérdések 

1. Sorolja fel a művelési ágakat! 

2. Mennyi a mezőgazdasági terület aránya Magyarországon? 

3. A XX. század második felében és a jelen században bekövetkezett földhasználati változások milyen 

tendenciát mutatnak? 

4. A földhasználat és egyes művelési ágak struktúráját befolyásoló tényezők rövid jellemzése. 

5. Jellemezze a földhasználat hatását a környezetre! 

6. Mit jelent az urbanizáció és milyen hatással van a földhasználatra és a környezetre nézve? 

7. A XXI. század kihívásai milyen hatással vannak a földhasználatra? 
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