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Az EU talajvédelmi stratégiájának főbb 
alapelvei

• Talajvédelmi stratégia fontosabb kérdései

• A termőtalaj-készlet lehetséges változásai a

talajhasználat hatására

• A talajvédelmi stratégia legfontosabb célkitűzései

• Nemzetközi kezdeményezések

• Nemzetközi egyezmények

• Magyarország talajvédelmi stratégiája



Miért van szükség komplex 
talajvédelemre?

„Az emberi élet minőségének kritériumai közül háromban
mindenki egyetért: megfelelő mennyiségű egészséges
élelmiszer; tiszta víz; kellemes környezet. Mindhárom
szorosan kapcsolódik a talajhoz és talajhasználathoz. A
talaj sokoldalú funkcióinak fenntartása, zavartalansága
az egész társadalom közös érdeke, s legfőbb eszközének,
az agrár-környezetgazdálkodásnak az ország gazdasági és
társadalmi fejlődésében feltétlenül prioritást kell élveznie.”
(Várallyay, 2002)



Miért van szükség komplex talajvédelemre?
„A fenntartható fejlődés három fontos alapeleme
Magyarországon a talajkészleteinkkel történő ésszerű
gazdálkodás; a biodiverzitás védelme, fejlesztése; valamint
a felszíni és felszín alatti vízkészleteink minőségének és
mennyiségének megóvása.
Mindhárom mezőgazdaságunk, környezetvédelmünk,
vidékfejlesztésünk közös feladata, amely az állam, a
földtulajdonos és a földhasználó, valamint az egész
társadalom részéről megkülönböztetett figyelmet igényel,
átgondolt és összehangolt intézkedéseket tesz
szükségessé” (Várallyay, 2002).



A talajvédelmi stratégia legfontosabb kérdései
1. Miért kell a talajt védeni?
A talaj sokoldalú funkciói közül ma már messze nem
csupán a biomassza-termelés funkciót hasznosítja a
társadalom. Azt az elhatározást, hogy a funkciók közül
mikor és hol, melyikre (melyekre) van (vagy lenne)
elsősorban szükség, a társadalmi elvárások és politikai
döntések határozzák meg. Mivel ezek az elvárások
különbözőek, térben és időben változnak, egy talajvédelmi
stratégiának az általános irányelvek mellett megfelelően
differenciáltnak is kell lennie, tükrözve a különbségeket,
változásokat.



A talajvédelmi stratégia legfontosabb kérdései

2. Mi ellen kell a talajt védeni?
A talajvédelmi stratégiának - ebből a szempontból -
alapvetően két dolgot kell biztosítania, illetve elősegítenie:

• a talaj zavartalan funkcionalitását veszélyeztető
folyamatok számbavételét, talajra gyakorolt kedvezőtlen,
sőt káros hatásainak megelőzését, megszüntetését vagy
mérséklését;

• a talaj elvárt funkcióit jelenleg is akadályozó tényezők
felszámolását, megszüntetését, de legalábbis mérséklését.

A két elem biztosítása nem vagylagos alternatíva, hanem
egyaránt fontos.



A talajvédelmi stratégia legfontosabb kérdései

3. Hogyan kell a talajt védeni?
A talaj védelmét biztosító intézkedések alternatív
megoldási lehetőségeinek megállapításánál fel kell mérni a
nemkívánatos (kiküszöbölendő, módosítandó,
megelőzendő) talaj tulajdonságokat, talaj folyamatokat,
illetve az azokat meghatározó tényezőket, s ennek alapján
megállapítani azok lehetséges, reális és racionális
befolyásolási lehetőségeit. A számba jöhető, várható
következményeit sokoldalú (a közvetlen, másodlagos, sőt
harmadlagos hatásokat egyaránt számításba vevő)
hatáselemzésekkel kell értékelni.



A talajvédelmi stratégia legfontosabb 
kérdései

Ésszerű, gazdaságilag indokolt és szociálisan is
elfogadható talajvédelmi stratégia kidolgozásánál
figyelembe kell venni, hogy a talaj – talajhasználat -
környezet összefüggések kölcsönösen hatnak egymásra. A
talaj egyrészt elszenvedi a környezet gyakran káros stressz

hatásait, másrészt - elsősorban ésszerűtlen használata
esetén - okozhat is ilyeneket, fenyegetést jelentve
környezetünk többi elemeire: a felszíni és felszín alatti
vízkészletekre, a felszín közeli légkörre, az élővilágra,
végül a tájra is.



A termőtalaj-készlet lehetséges változásai a talajhasználat hatására
Jellemző Kedvezőtlen irányú 

változások okai
Kedvező irányú változások okai

más irányú földhasználat:
•iparfejlesztés; 
•települések; 
•infrastruktúra; 
•üdülés; 
•felszíni bányászat; 
•hulladékelhelyező területek 

•mezőgazdasági termelésbe vonás; 
•eddig nem használt, de alkalmas területek (szavanna, 
füves sztyeppek, szűzföldek) művelésbe vonása; 
•más természeti tényezők miatt (pl. csapadékhiány) nem 
hasznosított területek művelésbe vonása (pl. öntözéssel); 
•terméketlen vagy kis termékenységű talajok művelésbe 
vonása meliorációval 

erózió feltöltés:
természetes (lejtőhordalék, öntés-anyag); 
mesterséges (melioráció) 

degradáció:
víz és szél okozta erózió; 
savanyodás, 
sófelhalmozódás és szikesedés; 
fizikai degradáció; 
biológiai degradáció; 
tápanyagforgalom és biológiai 
tevékenység kedvezőtlen irányú 
megváltozása; 
intenzív talajhasználat:
talaj-szerkezet leromlása, 
talajdegradációs folyamatok 
szervesanyag-tartalom 
csökkenése

•talajjavítás; 
•ésszerű talajhasználat, vetésszerkezet és agrotechnika; 
•intenzív talajhasználat (jobb tápanyagellátás- nagyobb 
biomassza hozam - nagyobb gyökérzet - szervesanyag-
tartalom növekedés) 
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A talajvédelmi stratégia legfontosabb célkitűzései
1. Ésszerű talajhasználat. A mező- és erdőgazdasági biomassza-

termelés, a természetvédelem, a tájesztétika, az ipari- és
infrastruktúrafejlesztés, a város- és településfejlesztés területi
igényeinek minél kisebb termőfelület kieséssel járó harmonikus
összehangolása; az ország agro-ökológiai potenciáljának és a
különböző célra (élelmiszer, takarmány, ipari nyersanyag,
alternatív energiaforrás) termeszteni kívánt növények igényeinek
minél jobb területi összehangolása; művelési ágak és
vetésszerkezet optimalizálása, racionális termőtájak kialakítása.

2. A talaj sokoldalú funkcióképességét akadályozó, a talaj
termékenységét csökkentő káros talaj-degradációs folyamatok
(víz- és/vagy szél okozta talajerózió; savanyodás; szikesedés;
tömörödés és talajszerkezet leromlás; biológiai degradáció),
valamint a talajszennyeződés megelőzése, megszüntetése, vagy
bizonyos tűrési határig történő mérséklése.



A talajvédelmi stratégia legfontosabb célkitűzései

3. A talaj - s ezen keresztül az adott terület -
vízháztartásának, nedvességforgalmának szabályozása a
szélsőséges vízháztartási helyzetek (árvíz, belvíz, aszály)
megakadályozása, gyakoriságának és mértékének
csökkentése, káros ökológiai – ökonómiai - társadalmi
következményeinek mérséklése érdekében.

4. A talajban lévő, és az általános társadalmi fejlődés
kényszerű következményeként a talajba juttatott anyagok
bio-geokémiai ciklusának szabályozása a racionális
növényi tápanyagellátás, valamint a talaj és a felszíni/felszín
alatti vízkészletek minőségének megóvása,
szennyeződésének megakadályozása vagy mérséklése
érdekében.



Nemzetközi kezdeményezések I.
• Világ Talaj Charta (FAO, 1982), mely a talajok ésszerű

használata és a talajok védelme érdekében nemzetközi
együttműködést sürget. Az általános talajvédelemre
vonatkozó megállapítások mellett hangsúlyozza, hogy a
talajok védelme szükséges a biztonságos
élelmiszertermelés érdekében.

• Világ Talajvédelmi Politika (UNEP, 1982), a
talajvédelmet a környezeti politika részeként kívánja
megvalósítani. Ehhez kapcsolódó dokumentum az
Irányelvek nemzeti talajvédelmi politika készítéshez
(UNEP, 1983), mely a világ országainak ad támpontot és
irányelveket saját talajvédelmi politikájuk
kidolgozásához.



Nemzetközi kezdeményezések II.
• Világ Természetvédelmi Charta (IUCN, 1982) elsősorban

természetvédelemmel kapcsolatos elveket fogalmaz meg. A
dokumentum az egyes fajokat természetes élőhelyükkel együtt
védi. Ezért a talajvédelem fejezetben a fenntartható
talajhasználatot, a talaj termékenységének megtartását és a
degradáció elleni védelmét szorgalmazza.

• Rio-i Nyilatkozat, Agenda 21 (1992) nem tartalmaz közvetlenül
talajvédelemre vonatkozó megállapításokat, azonban közvetve:
fenntartható mezőgazdaság és vidékfejlesztés, terület- és
erőforrás-használat tervezés integrált megközelítése, érzékeny
ökoszisztémák, sivatagosodás témaköreiben megfogalmazott
irányelvek a talajok védelmét is elősegítik.
Ezek a dokumentumok alapelveket fogalmaznak meg,
szándékot fejeznek ki, megvalósításuk önkéntes.



Nemzetközi egyezmények 
Kifejezetten talajvédelmi egyezmény jelenleg nincs hatályban, az

alábbi egyezményeknek van talajvédelmi vonatkozása:
• Sivatagosodás elleni egyezmény (UNEP, 1994) elsősorban a

talajerózió elleni védelmet és az aszálykárok enyhítését (megfelelő
vízgazdálkodás) hangsúlyozza.

• Biodiverzitás egyezmény (IUCN, 1995) a Világ Természetvédelmi
Chartájának alapelveit emeli jogi erőre. Talajvédelmi vonatkozása a
teljes ökoszisztéma védelmén keresztül jut kifejeződésre. A talajt az
ökoszisztéma részeként veszi figyelembe.

• Klímaváltozás keretegyezmény (UNEP, 1995) és a Kyoto Protokoll
szempontjából a talaj a szén körforgalomban betöltött szerepe miatt
meghatározó. A talaj a szén egyik legfontosabb raktára. Az
egyezmény értelmében ezt a raktározó funkciót erősíteni kell, a
levegőben lévő széndioxid tartalom csökkentése érdekében az itt a
raktározott szén mennyiségét növelni kell.



Talaj-degradációs folyamatok Európában
Az EU. Tematikus talajvédelmi stratégiájának (EU Thematic
Strategy for Soil Protection) alap dokumentuma nyolc
alapvető feladatot fogalmaz meg az európai talaj-degradációs
folyamatok megelőzése – kivédése – mérséklése érdekében.
(Jones & Montanarella, 2003)



Talajvédelmi Stratégia megalapozása az 
EU-ban

Az EU Talajvédelmi Stratégiája nyolc, talajkészleteket
fenyegető veszélyre összpontosítja figyelmét, azok
megelőzését, kivédését, megszüntetését, vagy bizonyos tűrési
határig történő mérséklését prioritásként kezelve. Mindegyik
kidolgozására nemzetközi szakértői csoport alakult. Ezek a
társadalmi elvárások és tudományos igények széleskörű
felmérése, kritikai elemzése alapján meghatározzák az adott
részterület fő feladatait, kijelölik fő prioritásait, ajánlásokat
dolgoznak ki a problémák megoldására, annak
metodológiájára, lehetséges módszereire vonatkozóan; s
javaslatot tesznek a munka szervezeti/intézményi kereteire és
feltételeire vonatkozóan is. A tematikus szakértői csoportok
munkáját egy kutatási és egy monitoring szakértői csoport
tevékenysége egészíti ki ( Várallyay, 2002).



A Talajvédelmi Stratégia egymásra 
épülő feladat lépcsői:

• a talajt fenyegető veszélyek, stresszek (természeti okok,
emberi beavatkozások) jelenlegi helyzetének részletes
és sokoldalú értékelése (környezeti állapotfelmérés);

• az adott helyzetet létrehozó okok, folyamatok és azok
mechanizmusának tisztázása (folyamat elemzés);

• a folyamatok szabályozási lehetőségeinek feltárása,
azok várható hatásának előrejelzése (hatás-elemzés,
prognózis);

• a kedvezőtlen hatások és káros következmények
lehetőség szerinti megelőzése (prevenció);

• a bekövetkezett károk megszüntetése, csökkentése
(kárelhárítás).



Magyarország talajvédelmi stratégiája
Magyarország Talajvédelmi Stratégiája EU-konform, sokoldalú
tudományos megalapozottsággal lett kidolgozva. A Stratégia
három fő célkitűzést fogalmazott meg (Ángyán & Menyhért, 1997).

1. A talaj-degradációs folyamatok megelőzése, kivédése
vagy mérséklése;

2. A szélsőséges vízháztartási helyzetek és azok káros
gazdasági, ökológiai, környezeti és szociális
következményeinek mérséklése;

3. Az elemek bio-geokémiai körforgalmának szabályozása
(az optimális növényi tápanyagellátás ill. a kedvezőtlen
talajszennyeződés, valamint potenciálisan káros anyagok
környezetterhelésének megakadályozása érdekében).



Magyarország Talajvédelmi Stratégiájának 
legfontosabb célkitűzései

1. A termőhelyi adottságok és a termeszteni kívánt
növények termőhelyi igényeinek eddiginél sokkal jobb
összehangolása.

2. A természeti viszonyoknak és a tájnak megfelelő méretű
és alakú mezőgazdasági táblák rendszerének kialakítása
megfelelő infrastruktúrával.

3. Talaj-degradációs folyamatok megelőzése, mérséklése.

4. A termesztési folyamat során keletkező szerves anyagok
minél teljesebb visszacsatolása a természetes
anyagforgalom körfolyamatába (recycling).



Magyarország Talajvédelmi Stratégiájának 
legfontosabb célkitűzései

5. A talaj felszínére jutó víz talajba szivárgásának és talajban
történő hasznos tározásának elősegítése.

6. A növény igényeihez, tápanyag felvételi dinamikájához és a
termőhelyi viszonyokhoz igazodó ésszerű növénytáplálási
rendszer.

7. A talajszennyezés megelőzése, bizonyos tűrési korlátok között
tartása.

Ehhez szükséges:
• A módszerek technológiai részleteinek termőhely-specifikus

pontosítása.
• Megfelelő jogszabályok és gazdasági szabályozók

rendszerének kialakítása, ami ösztönöz a kidolgozott
alapelvek megvalósítására.

• Megfelelő társadalmi tudat és morál, ami a multifunkcionális
talaj ésszerű használatát és védelmét a fenntartható fejlődés
szükséges elemének ismeri el és hajlandó is tenni ennek
érdekében.



Előadás összefoglalása I. 

A fenntartható fejlődés három fontos alapeleme Magyarországon
a talajkészleteinkkel történő ésszerű gazdálkodás; a
biodiverzitás védelme, fejlesztése; valamint a felszíni és
felszín alatti vízkészleteink minőségének és mennyiségének
megóvása.

A talaj funkciók közül mikor és hol, melyikre (melyekre) van
(vagy lenne) elsősorban szükség, azt a társadalmi elvárások
és politikai döntések határozzák meg.

Az EU Talajvédelmi Stratégiája nyolc talajkészleteket
fenyegető veszélyre összpontosítja figyelmét, azok
megelőzését, kivédését, megszüntetését, vagy bizonyos
tűrési határig történő mérséklését prioritásként kezelve.



Előadás összefoglalása II.

Magyarország Talajvédelmi Stratégiája EU-konform,
sokoldalú tudományos megalapozottsággal került
kidolgozásra. A Stratégia három fő célkitűzést
fogalmazott meg

• A talaj-degradáció folyamatok megelőzése, kivédése
vagy mérséklése;

• A szélsőséges vízháztartási helyzetek és azok káros
gazdasági, ökológiai, környezeti és szociális
következményeinek mérséklése;

• Az elemek bio-geokémiai körforgalmának szabályozása.



Előadás ellenőrző kérdései

• Miért és hogyan kell a talajt védeni?
• Melyek a talajvédelmi stratégia legfontosabb

célkitűzései?
• Milyen nemzetközi kezdeményezések és egyezmények

születtek a talajvédelemmel kapcsolatosan?
• Melyek a talajvédelmi stratégia egymásra épülő

feladatai?
• Az EU talajvédelmi stratégiája milyen fenyegető

veszélyre hívja fel a figyelmet?
• Melyek Magyarország talajvédelmi stratégiájának fő

célkitűzései?



Előadásban felhasznált irodalmak

• Várallyay Gy.: Talajvédelmi stratégia az EU-ban és 
Magyarországon.

• Németh T., – Stefanovits P., – Várallyay Gy.: 
Talajvédelem. Országos talajvédelmi stratégia 
tudományos háttere 

• Kátai J. (szerk.): Talajtan - talajökológia

• Filep Gy.: Talajtani alapismeretek I-II

• Stefanovits P. – Filep Gy. – Füleki Gy.: Talajtan



KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET

• Előadás anyagát készítették:
– Dr. Kátai János egyetemi tanár
– Dr. Sándor Zsolt tanársegéd


	ALKALMAZOTT TALAJTAN������
	Az EU talajvédelmi stratégiájának főbb alapelvei
	Miért van szükség komplex talajvédelemre? 
	Miért van szükség komplex talajvédelemre?
	A talajvédelmi stratégia legfontosabb kérdései 
	A talajvédelmi stratégia legfontosabb kérdései 
	A talajvédelmi stratégia legfontosabb kérdései 
	A talajvédelmi stratégia legfontosabb kérdései
	A termőtalaj-készlet lehetséges változásai a talajhasználat hatására 
	A talajvédelmi stratégia legfontosabb célkitűzései 
	A talajvédelmi stratégia legfontosabb célkitűzései 
	Nemzetközi kezdeményezések I.
	Nemzetközi kezdeményezések II.
	Nemzetközi egyezmények 
	Talaj-degradációs folyamatok Európában
	Talajvédelmi Stratégia megalapozása az EU-ban 
	A Talajvédelmi Stratégia egymásra épülő feladat lépcsői:
	Magyarország talajvédelmi stratégiája
	Magyarország Talajvédelmi Stratégiájának legfontosabb célkitűzései 
	Magyarország Talajvédelmi Stratégiájának legfontosabb célkitűzései 
	Előadás összefoglalása I. 
	Előadás összefoglalása II.
	Előadás ellenőrző kérdései
	Előadásban felhasznált irodalmak
	KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET��

