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Magyarország földhasználati 

zónarendszerének bemutatása 

• Arra vonatkozóan, hogy hol vannak Magyarországon a 

különböző földhasználati kategóriák területei, ad 

eligazítást Magyarország földhasználati 

zónarendszere..  

• Alapját az a földhasználati, agráralkalmassági-

környezetérzékenységi értékskála adja, mely a 

földhasználati piramiskoncepciónak megfelelően a 

területek agrártermelési alkalmasságának és környezeti 

érzékenységének térinformatikai egyesítésével, területi 

integrációjával keletkezett. 



• A vázolt elképzelés megvalósításának, Magyarország integrált földhasználati 
zónarendszere kialakításának, kulcsfontosságú eleme a területek 
mezőgazdálkodási termelési alkalmasságának (agrárpotenciáljának) valamint 
környezeti érzékenységének objektív, ökológiai alapú, többszempontú elemzése, 
értékelése, majd e két értékelési szempont (agrár- és környezeti érték) mentén 
kialakuló természeti erőforrásmérleg két oldalának egybevetése. A mezőgazdasági 
alkalmassági és a környezetérzékenységi értékszámok területi 
összehasonlítása alapján kijelölhető az a földhasználati zónarendszer, amely  

• segíti, objektívebbé teszi az EU csatlakozási tárgyalások mezőgazdasági 
kérdésköreinek földhasználati alapozását; 

• kijelöli az EU átrendeződő támogatási rendszerének potenciális magyarországi 
célterületeit; 

• alapjául szolgálhat a területileg differenciált és egymással ugyanakkor összehangolt 
agrár-, vidék- és környezetpolitika kialakításának; 

• közvetlen földhasználati alapozást adhat az országos hosszú távú területfejlesztési 
koncepció kidolgozásához; 

• összességében segítheti az ökológiai feltételekhez alkalmazkodó, fenntatható 
földhasználati struktúra kialakulását, a fenntartható fejlődés gyakorlati 
környezethasználati megvalósítását. 



Magyarország területének mezőgazdasági alkalmassága 







 



 



Magyarország földhasználati 

zónarendszerének bemutatása 

• A földhasználati értékskála képezte az alapját a 

természetvédelmi magzónára, pufferzónára, átmeneti (vagy 

extenzív agrár-) zónára valamint az agrár magzónára épülő 

integrált földhasználati zónarendszer kialakításának. E 

zonalitás adja az alapját a területileg differenciált és a 

többfunkciós mezőgazdálkodás modelljének megfelelő 

agrárfejlesztés kereteit rögzítő Nemzeti Agrár-környezetvédelmi 

Programnak.  

• A megvalósítás kerete: 

 A Nemzeti Agrárkörnyezetvédelmi Program  
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