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Tartósan szeretnénk jól élni! 

Minden társadalom alapvető célkitűzése, hogy tagjainak minél jobb életkörülményeket 
biztosítson
• ma dilemma
• a közeljövőben „prioritások”
• távlatilag konfliktusok

Az élet minőségének alap-jellemzői

• megfelelő mennyiségű és minőségű egészséges élelmiszer;
• jó minőségű víz;
• kellemes környezet.

Mindhárom szorosan kapcsolódik:
• természeti erőforrásainkkal történő fenntartható gazdálkodáshoz;
• korlátozott talaj- és vízkészleteink  ésszerű használatához és minőségének 

megóvásához;
• a táj értékeinek megőrzéséhez

Nem szektorális elkülönülés (sőt konfliktus)
hanem együttműködés szükséges

!

!



1951. Megalakulás

„Az agrártudományok eredményeit összefogó és a gyakorlat 
számára közvetítő szervezet” 

• II. Világháború újjáépítés földosztás/földreform
erőszakos kollektivizálás (≈20% ÁG – 70% TSZ – 10 % egyéni)

1956. (Re)-privatizáció
1960. Teljes kollektivizálás integráció: a NAGY erőszakos 

bűvöletében „elfajulás” – „lazulás” – … – „mániákus” 
változások

1990. Rendszerváltás:
Változó koncepció – váltások, prioritások

2000. EU



Magyar Agrártudományi Egyesület (MAE) II.

1951. szept. 9. Alakuló Közgyűlés

eln. Erdei Ferenc (FM Min.)

főtitk. Páter Károly (TAKI Igazg.)

ügyv. alelnök Fekete Zoltán

1955. Magyari András

1964. Petőházi Gábor

1969. Soós Gábor

1978. Váncsa Jenő

1986. Soós Gábor

1995. Horn Péter

2000. Tamás Károly

Világos koncepció
alakuló szakosztályok
• …
• agrokémiai
• talajtani

- Tamássy István
- György Károly, Dimény Imre

• nagy és aktív taglétszám
• sok Társaság, Szakosztály
• céltudatos rendezvények
• széleskörű hazai és

nemzetközi kapcsolatok

!





A talaj

Magyarország legjelentősebb feltételesen megújuló
természeti erőforrása, ami

három specifikus (unikális) sajátsággal rendelkezik

 megújuló képesség (soil resilience): ésszerű használata közben 
nem fogy el, állaga nem romlik szükségszerűen és irreverzibilisen;

 termékenység, termőképesség: képes az élőszervezetek ökológiai 
igényeit többé vagy kevésbé kielégíteni;

 multifunkcionalitás;

így:

• képes a természeti okok miatti; és/vagy az
emberi tevékenység (talajhasználat, szennyezés) 

okozta stressz-hatások kedvezőtlen következményeinek 
megelőzésére/ kivédésére/tompítására;

• képes a szélsőséges időjárási és vízháztartási helyzetek káros 
gazdasági/ökológiai/környezeti/társadalmi hatásainak 
mérséklésére (vagy éppen felnagyítására). 



Az ésszerű és következetes talaj- és 
vízgazdálkodás nélkülözhetetlen eleme egy

• mezőgazdaságfejlesztési
• vízgazdálkodási
• környezetvédelmi és
• vidékfejlesztési

fenntartható stratégiának

!egy korszerű alkalmazkodó/fenntartható mezőgazdaságnak, 
vízgazdálkodásnak és vidékfejlesztésnek



A talajfolyamat-szabályozás és a  fenntartható 

talajhasználat előfeltételei

• megfelelő tartalmú, részletességű és megbízhatóságú 

adatbázis a jelenlegi helyzetről;

• a bekövetkező változásokat regisztráló monitoring 

rendszer;

• a jelenlegi állapot és a bekövetkező változások okait 

elemző „ok-nyomozó rendszer”;

• a szabályozás alternatív lehetőségeinek feltárása;

• az ígéretes/kívánatos alternatívák megvalósítására 

megfelelő technológiák kidolgozása és megvalósítása.



Régi: Magyar Mérnök és Technikus Kamara: Talajtani Társaság

(Arany; Ballenegger, di Gléria, Fehér D., Stefanovits, id. Várallyay)

MAE 1951. alapító főtitk. Páter Károly ügyvez. alelnök Fekete 
Zoltán; Ballenegger Róbert; Westsik Vilmos …

Agrokémiai Szakoszt: Kreybig Lajos e. ; Fekete Zoltán ae. ;      
Sarkadi János titk. 

1957. MAE reaktiválás: Talajtani Társaság: Ballenegger e.; 

Fekete Z. ae; Kreybig díszeln. 

1960. di Gléria J. e.; Jassó F. titk.

1965.-1990. „Aranykor” Szabolcs István e. ; Jassó Ferenc titk.

1990.-1999. Várallyay Gy. e.; Jassó F., Molnár E. titk.

„gyors fejlődés

szoc. átszervezés

kutatási eredmények

élénk vitái”

Fekete Z.



„Aranykor” (hatvanas-hetvenes évek)

Szabolcs István elnök, Jassó Ferenc titkár; Gerei L., Láng I., Stefanovits P. aleln. 

Alapkoncepciónak megfelelő aktív és rendszeres működés/tevékenység

„A talajtan, agrokémia, talajbiológia és talajhasználat eredményeit 

összefogó, bemutató és a gyarkolat számára közvetítő szervezet.”

• Szakosztályi gazdagodás (tfiz., agrokémia, tbiológia, tgenetika – ttérk., 

ttechnológia, trágyázás, tminerológia)

• Kiépülő/kiszélesedő hazai és nemzetközi kapcsolatrendszer

• Rendszeres tudományos vitafórumok

• Párbeszéd a társ-tudományokkal (földrajz, geológia, kémia, biológia, 

ökológia, agronómia) és a gyakorlattal (szabadföldi tartamkísérletek, terepi 

bemutatók)

• Fejlődő nemzetközi kapcsolatok (bilaterális, ISSS, KGST)

• Rendszeres tematikus Vándorgyűlések, hazai és nemzetközi rendezvények

• Kiváló hazai szakembergárda aktív részvétele (Arany, Ábrahám, Darab, 

Debreczeni, Egerszegi, Ferencz, Hargitai, Sarkadi, Szegi és mások)

Presztízs !



Fontosabb Vándorgyűlések és Tudományos 

Rendezvények

– 1969. Szolnok: A tiszai öntözőrendszerek és az Alföld termékenysége.

– 1970. Budapest: Talajmikrobiológiai kutatások helyzete a talaj 

termékenységének fenntartásában és fokozásában.

– 1971. Kecskemét: A homoktalajok hasznosításának korszerű 

módszerei.

– 1972. Szombathely: A nyugat magyarországi erdőtalajok meliorációja.

– 1981. Gödöllő: Talajbiológiai Tudományos Ülés

– 1981. Királyrét: A talaj környezetvédelmének problémái.

– 1982. Gyöngyös: Nemzetközi Rekultivációs Szeminárium

– 1983. Kecskemét: Homok Vándorgyűlés

– 1984. Budapest: Műtrágyázási Világkongresszus (CIEC)

– 1985. Sopron: Nemzetközi Talajbiológiai Szimpózium

– 2000. Budapest: Szikesedési Konferencia

– 2000. Karcag: Talajvédelem – talajjavítás 



Megemlékezések

1973. `Sigmond Centenárium, Budapest

1982. Herke Emlékülés, Szeged

1982. 25 éves a Talajtani Társaság, Budapest

1982. Ballenegger centenárium, Budapest

1984. 75 éve volt az I. Nemzetközi Agrogeológiai Értekezlet

2000. di Gléria centenárium, Budapest

2000. id. Várallyay centenárium, Mosonmagyaróvár

Közreműködés nemzetközi rendezvények munkájában

- Nemzetközi Talajtani Társaság (ISSS) Kongresszusai 

(1960. Madison; 1964. Budapest; 1968. Adelaide; 1974. 

Moszkva; 1978. Edmonton; 1982. Delhi; 1986. Hamburg; 

1990. Kyoto; 1994. Acapulco; 1998. Montpellier; 2002. Bangkok)

- és az ISSS Szikes Albizottságainak rendezvényei

- egyéb hazai vagy külföldi talajtani rendezvények



Várallyay György eln., Molnár Endre titk.; Szabolcs István tisztb. elnök

Megváltozott körülmények, új kihívások

Változatlan alapkoncepció, de az új körülményeknek, új kihívásoknak, 

megváltozott társadalmi és szakmai elvárásoknak megfelelően 

( jelszavak, mint „igény tükrök”)



A talaj multifunkcionalitását kihasználó fenntartható 

talajhasználat a történelem során mindig célkitűzés volt, de 

ennek 

fontossága

elemei 

eszközei

sokszor és nagymértékben változtak:

 „Termesszünk mindent ott, ahová való!”

„Termelj többet, jobban élsz!”

„Termelj sokat és nagyot!”  gigantomán „nagy”-imádat!

„Termelj olcsóbban!”

„Termelj minőséget!”

„Termelj környezetkímélően!”

„Termelj jövedelmezően”!

„Ne termelj!”

 Már jelszó sincs!

az adott kor kihívásainak, 

elvárásainak megfelelően



A kor új kihívásai

 földrajzilag és társadalmilag egyenlőtlen fejlődés

(polarizáció)

 az (egyenlőtlenül) növekvő népesség fokozódó és egyre 

sokoldalúbbá váló

élelmiszer-

víz-

energia-

 fenntarthatóság – versenyképesség

 klímaváltozás

 globalizáció – környezeti sokszínűség, biodiverzitás

 levegő-, víz-, talaj- és élővilág-szennyeződés

 élhető környezet, „jól-lét”

igényének minél teljesebb 

körű kielégítése



Romló feltételek

– hosszútávú, egyértelmű célkitűzések/stratégiák hiánya

– igények, elvárások bizonytalansága és túl gyakori (nehezen 

követhető) változása

– „föld-éhség” csökkenése

– rövidtávú és egocentrikus gondolkozás (adj nekem, sokat, 

rögtön)

– a pénz egyeduralma

– együttműködés helyett verseny, sőt harc

– rohanás (nincs idő gondolkozásra, párbeszédre; személy 

helyett gép) és adminisztráció (a „papír” uralma az adott szó 

becsülete helyett)

– integráció – önállósodás protekcionista értelmezése és 

szelektív végrehajtása

nem kedvez a Társasági munkának

agrárium presztízscsökkenése



Békés vezetőségváltás a Talajtani Társaságban

Vezetőségválasztó Közgyűlés: 1999. december 10. [ „Agrokémia és 

Talajtan”, 99 315-316. 2000. 1-2. ]

Elnök: Várallyay György

Titkár: Molnár Endre

Szervezőtitkár: Lukács András

Blaskó Lajos

Szabóné Kele Gabriella

Morvai Balázs

Tiszteletbeli elnök: Várallyay György

Jó munkát! 


