
Tisztelt Társasági Tagok!  

 

A Talajtani Vándorgyűlés Szervezőbizottsága elkészítette a találkozó részletes tervét, melyet 

ezúton közread. Amint a neve is mutatja ez egy terv, melynek részletei kismértékben még 

változhatnak.  

 

FONTOS:  

1. A poszter szekció (és rövid előadások) csütörtökön, a plenáris előadásokat követő ebéd 

után kapott helyet, hogy hosszabb ideig lehessen azokat megtekinteni. A poszterállványokra 

legfeljebb A0-as méretű, álló formátumú poszter helyezhető el.  

 

2.A Szervezők kérik, hogy a posztereket kiállítók ne csak "őrizzék", hanem lehetőleg egy 

rövid (3 perces, azaz legfeljebb 2-3 diából álló) előadásban hívják is fel a figyelmet a 

posztereikre. Ezzel egymás témáinak jobb megismerését segítik elő. Aki élni kíván a 

bemutatkozás ezen lehetőségével, CSÜTÖRTÖK REGGEL, A REGISZTRÁCIÓS 

PULTNÁL iratkozzon fel a "rövid poszter előadások" listára. 

 

3. A terepi program a Villányi borvidék egyes helyszíneit érinti. A szokatlan terepi 

körülmények (dűlők közti keskeny utak) miatt a szervezők három csoportba osztják a 

résztvevőket. Az egyik csoport a másik kettőtől abban különbözik, hogy az egyik általuk 

felkeresett szelvény csak gyalogtúrával közelíthető meg (összesen kb. 6 km, 300 m szint). A 

gyalogtúrán való részvételi szándékot  CSÜTÖRTÖK REGGEL, A REGISZTRÁCIÓS 

PULTNÁL kell jelezni. 

 

 

4. A Magyar Talajtani Társaság Tisztújító Közgyűlésére 2018. augusztus 31-én, pénteken 

kerül sor, melyre minden tagtársunkat szeretettel várjuk, függetlenül a Vándorgyűlésen való 

részvételtől!  

Helyszín: Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar (7624 Pécs, Ifjúság útja 6.)  

Időpont: 18:00. 

 

Üdvözlettel: 

Bakacsi Zsófia 
 



PROGRAM ELŐZETES 

 

 

 

A Pécsi Talajtani Vándorgyűlés tervezett programja (egyes részletek a 

későbbiekben változhatnak!) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  térképvázlat: Pécs, Szentmiklós-hegyi Kísérleti Telep 

 

időpont program

17:00 -19:00
ásott szelvények bemutatása, 

ültetvény bejárás

19:00-20:30 borkóstoló, szakmai beszélgetések

2018. augusztus 29., szerda ("nulladik" nap)

PTE SzBKI Szent Miklós-hegyi telephely (7634 Pécs, Szentmiklós dűlő 1. -

1. térképvázlat)



időpont

9:00-10:00

10:00-10:30

10:30-11:00

11:00-12:00

12:00-13:15 30

I. tematikus csoport II. tematikus csoport
Vargha-Damján terem  Kari Tanácsterem

15:00-15:30

Talajdegradáció Szekció -              Tápanyag Szekció -                             
Vargha-Damján terem  Kari Tanácsterem

15:30-15:45 Horváth Adrienn: 

Komplex városökológia vizsgálatok 

Székesfehérváron

13:30-13:45 Csikász-Krizsics Anna: A 

termőhely és az évjárat hatása a 

Cirfandli szőlőfajta tápelem 

hasznosítására
15:45-16:00 Fodor Hella: A talajban 

lévő hidromorf bélyegek szerepe a 

belvíz kialakulásának megértésében 

egy dél-alföldi, Duna-menti 

gazdaságban

13:45-14:00 Zsigrai György: 

Mustminőségi vizsgálatok a talaj 

tápanyagszolgáltató képességének, 

i l letve a tőkék tápanyag 

ellátottságának tükrében

16:00-16:15 Fuchs Márta: A 

megújított hazai talajosztályozás 

alkalmazhatóságának vizsgálata a 

Tápió-Zagyva-Vidék nemesnyár 

erdősítéseinek tervezéséhez 

14:00-14:15 Varga Péter: Különböző 

talajápolási módok hatása erózióra 

hajlamos hegy-völgy telepítésű irányú 

szőlőültetvényben, a 2017-es évben 

16:15-16:30 Michéli Erika: A talaj 

diagnosztika jelentősége a 

mezőgazdasági gyakorlatban 

14:15-14:30 Nagy Péter Tamás: 

Éghajlati anomáliák hatása 

gyümölcsösök tápanyag-gazdálkodási   

aspektusaira 

16:30-16:45 Novák Tibor: 

Szőlőültetvények talajának 

diagnosztikai és osztályozási kérdései 

14:30-14:45 Jakab Anita: A Szatmár-

Beregi-sík ültetvénytelepítéssel 

érintett tábláinak tápanyag-állapota

16:45-17:00 Pirkó Béla: Sertéstartó 

üzemek tápanyag utánpótlási 

gyakorlatának a talaj állapotára 

gyakorolt hatása

14:45-15:00 Lehoczky Éva: 

Talajtulajdonságok, kultúrák és a 

gyomflóra összefüggései 

17:00-20:00

2018. augusztus 30., csütörtök (első nap)

Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar (7624 Pécs, Ifjúság útja 6.)

15:30-17: 00

állófogadás (Egyetem, poszter kiáll ítás helyszíne)

kávészünet

regisztráció

plenáris előadások: Varga Gábor (PTE TTK), Szabó Géza (PTE TTK)

menza ebéd

program/helyszín

13:30-15:00

megnyitó: Tóth Tibor (MTT elnök),Trócsányi András (PTE dékánhelyettes), 

Jakab Gábor (PTE SzBKI igazgató)

köszöntések: Gyuricza Csaba (NAIK), Lóczy Dénes (PTE TTK) 

poszter kiállítás (lépcsőház és előadótermek)

13:30-tól 3 perces poszterbemutatók 

(poszterek listáját l. köv. oldal ) 

13:30-tól 3 perces poszterbemutatók 

(poszterek listáját l. köv. oldal ) 



 

 

időpont

9:00-10:30

10:00-11:00

Talajdegradáció Szekció -              Tápanyag Szekció -                              
Vargha-Damján  terem Kari Tanácsterem

11:00-11:15 Magyar Zoltán: Termés, 

talajvizsgálati eredmények és 

környezeti terhelés vizsgálata hosszú 

távú adatbázison az egykori Novai Tsz 

területén

11:00-11:15 Szalkai Gábor: 

Nitrátrendelet, kihívások és 

lehetőségek 

11:15-11:30 Tállai Magdolna: 

Dolomit és mész hatása néhány 

talajtulajdonságra és egy tesztnövény 

termésére

11:15-11:30 Bakti Beatrix: 

Akvakultúrás rendszerből származó 

elfolyóvizzel öntözött energetikai fűz 

ültetvény talajtani jellemzőinek 

változása és a rizoszféra egyes 11:30-11:45 Madarász Balázs:A 

beszivárgási kapacitás és a 

talajveszteség értékeinek változása 

egy tenyészidő alatt hagyományos és 

talajkímélő művelésű területen

11:30-11:45 Markó András: A barna 

erdőtalajok változása az elmúlt 

negyed század során a TIM vizsgálatai 

alapján 

11:45-12:00 Péterfalvi Nóra: 

Talajművelés kisméretű részecske 

(PM10) kibocsátásának terepi 

vizsgálata

11.45-12:00 Vona Márton: Közeli 

infravörös (NIR) spektroszkópia terepi 

alkalmazása a tápanyaggazdálkodási 

gyakorlatban

12:00-12:15 Jakab Gergely: A talaj 

alkotóelemeinek frakcionációja a 

kérgesedés során

12:00-12:15 Németh Balázs: A 

nitrogén inhibitorok szerepe a 

környezetkímélő nitrogén-utánpótlás 

szolgálatában

12:15-12:30 Csányi Katalin: A 

mezőgazdasági eredetű porok 

potenciális környezeti hatásai, 

különös tekintettel a növényvédőszer 

maradványok hatásaira

12:15-12:30  Nordströmm, Nenne: 

Comparison of greenhouse gas 

analyzers - measurements using 

photoacoustic, laser, FTIR analyzers 

and gas chromatography

12:30-13:45 menza ebéd

2018. augusztus 31., péntek (második nap)

Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar (7624 Pécs, Ifjúság útja 6.)

program/helyszín

TIM25 - pódium beszélgetés felkért előadókkal. Moderátor: Pirkó Béla (MTA 

ATK TAKI)

kávészünet

11:00-12:30



 

 

időpont

Biodiverzitás Szekció -                  Talajfizika Szekció -                             
"A/434 H" terem Kari Tanácsterem

13:45-14:00 Biró Borbála: Bioeffektív, 

bioracionális talajoltók és a 

biodiverzitás fontossága a talajokban

13:45-14:00 Balázs Réka: Komplex 

rézadszorpciós vizsgálatok különböző 

hazai talajokon

14:00-14:15 Gazdag  Orsolya: 

Különböző gazdálkodási módok 

hatása a talaj baktérium-

közösségeinek diverzitására

14:00-14:15 Rajkai Kálmán: A 

talajkörnyezet indikációja a talajban 

gyökerező növényen mért elektromos 

jellemzőkkel

14:15-14:30 Dombos Miklós: 

Ízeltlábúak automatikus detektálási 

problémái és megoldásai terepi 

vizsgálatokban

14:15-14:30 Makó András: A 

lézerdiffrakciós méréstechnika 

talajfizikai célú alkalmazása

14:30-14:45 Sándor Zsolt: Herbicidek 

másodlagos hatása talajban élő 

mikroorganizmusokra

14:30-14:45  Sebők András: Reduktív 

környezetben inkubált talajok 

aggregátum stabilitásának vizsgálata 

lézer-diffraktometriás módszerrel

15:15-15:45

Biodiverzitás Szekció -                  
"A/434 H" terem

15:45-16:00 Sisák István: Javaslatok 

a magyar talajosztályozási rendszer 

megújítása ügyében

15:45-16:00 Tóth Brigitta: A kibővített 

MARTHA ver3.0 adatbázis és 

alkalmazása talajhidrológiai 

számításokhoz

16:00-16:15 Dobos Endre: 

Talajdiagnosztikai szemlélet 

alkalmazása a precíziós gazdálkodás 

zónarendszerének kialakításában

16:00-16:15 Kozma Zsolt et al.: Új 

hazai és európai 3D talajhidrológiai 

térképek tesztelése az Erdészeti 

Tudományos Intézet két 

mintaterületén16:15-16:30 Kátai János: A talaj 

fontosabb kémiai és mikrobiológiai 

tulajdonságainak változása egy 30 

éves trágyázási tartamkísérletben 

16:15-16:30 Bidló András: Talajok 

víztartóképességének jelentősége az 

erdőállományok életében

16:30-16:45 Kovács Barnabás: 

Művelési eljárások hatása a 

fonálféreg denzitásra szőlőültevények 

rizoszférájában

16:30-16:45 Ujj Emese:  

Talajnedvesség-forgalom 

összehasonlítása eltérő domborzati 

adottságú szőlőültetvényeken

16:45-17:00 Dencső Márton: A 

talajrespiráció alakulása különböző 

talajművelési módok esetében

16:45-17:00  előadás 11.

17:00-17:15 Kocsis Mihály: Keszthelyi 

Nemzetközi Szerves- és Műtrágyázási 

Tartamkísérlet adatainak 

térinformatikai elemzése

17:00-17:15 Kérdések, hozzászólások

17:15-18:00

18:00-19:00

19:00-24:00 szakember találkozó és vacsora (Egyetem Aula)

szünet

!!!    MTT    TISZTÚJÍTÓ    KÖZGYŰLÉS   !!!

16:15-16:30  Bónus Krisztián: 

Spektroszkópia, alternatív 

laboratórium (Eurofins Agroscience 

Services Kft.)16:30-16:40 Pecze Rozália: Eróziós 

kalkulátor  (Syngenta Kft.)

16:40-17:40 Kérdések, hozzászólások, 

Talajvédelmi Szakosztály Tisztújítása

13:45-15:15

14:45-15:00 Kotroczó Zsolt: 

TeaComposition: Interkontinentális 

tea-avarlebomlási vizsgálat 

eredményei egy hazai lombhullató 

erdőben 

14:45-15:00  Labancz Viktória: 

Talajok lézeres szemcseanalízisének 

módszertani tapasztalatai

15:45-17: 15

15:00-15:15 Posta Katalin: 

Vetésforgók baktérium és 

arbuszkuláris mikorrhiza gomba 

közösségeinek vizsgálata

15:00-15:15 Kovács Károly: Közösségi 

alapon szervezett talajnedvesség 

monitoring rendszer kiépítése - GROW 

Observatory

Talajfizika Szekció -                              

Kari Tanácsterem

kávészünet

14:50-15:05 Hajdu Sándor: Top Soil 

Mapper (ProKat Mérnöki Iroda Kft.) 

Scannerek felhasználásai a talaj 

növény felvételezésben I.

15:45-16:15 Bucsi Tamás: Veris (Agro 

Aim Hungária Kft.) és Szabari Szabolcs: 

Yara N-Tester/Sensor (Yara Hungária 

Kft.): Scannerek felhasználásai a talaj 

növény felvételezésben II.

Vargha-Damján  terem 

Szakértői továbbképzés -
Vargha-Damján  terem 

15:05-15:15 Kérdések, hozzászólások

Szakértői továbbképzés -

13:30-13:50 NÉBIH NTAI THO: 

Jogszabály változások ismertetése 

(Agrárminisztérium)

14:00-14:30 Csorba Ádám: Műhold 

képek letöltése, elemzésének 

lehetőségei kinyerhető információk és 

interpretálásuk (SZIE MKK KÖTI TALT)

14:30-14:50 Lévai Balázs: Drón 

technológia lehetőségei, kinyerhető 

információk és interpretálásuk 

(Central Geo Kft.)

2018. augusztus 31., péntek (második nap, folytatás)

Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar (7624 Pécs, Ifjúság útja 6.)

program/helyszín



 

 

2. térképvázlat: Találkozási pontok a terepi napon 

2018. szeptember 1., szombat (harmadik nap)

7:30 előzetes találkozó, egy autóbusz a TESCO parkolóhoz indul a Pécsi Egyetem TTK 

(előadások helyszíne) Pacsirta utcai bejárata elől 7:35-kor

7:45: Általános találkozóhely ( 3 busz) és parkolási lehetőség: Pécs déli kijáratánál (58-as 

út) a körforgalomban lévő Tesco parkoló - Kincses utca 1. (2. térképvázlat)

8:00 Buszokkal indulás a szelvényekhez a TESCO parkolóból



A terepi nap tervezett menete: 

 

1-es csapat 

(gyalogtúrázós)
2-es csapat 3-as csapat

8:30-10:15

10:15-10:45 (1-2) buszozás, rövid séta

Kopár dűlő VV-03 jelű 

szelvény

szoborparki séta

11:45-12:30 (1) buszozás, gyaloglás                           buszozás, rövid séta buszozás, rövid séta

Kopár dűlő VV-03 jelű 

szelvény

szoborparki séta

13:15-14:15 (1) gyaloglás buszozás buszozás

14:15 -16:00 (1) 

14:00-16:00 (2-3)

ÖSSZESÍTÉS
1-es csapat 

(gyalogtúrázós)
2-es csapat 3-as csapat

megtekinthető 

szelvények

VV-00; VV-01; VV-02; 

VV-04 (+ Ördögárok)
VV-00; VV-02; VV-03; VV-04 (+ Szoborpark)

16:00 Buszokkal indulás Pécsre, visszaérkezés a TESCO parkolóhoz 17:00 órakor

12:30-13:15 (1) 

12:00-13:45 (2) 

13:00-13:45 (3)

8:00 Buszokkal indulás a szelvényekhez a TESCO parkolóból

Göntér dűlű; VV-04 jelű szelvény
10:45-11:45 (1-2) 

11:00-12.45 (3)

Szalánta (Eszterágpuszta); VV-00 jelű szelvény 

Vylyan-terasz; VV-02 jelű szelvény (és kis koccintás …, a program 

hivatalos vége)

buszozás, rövid séta (3. térképvázlat)

Ördögárok; VV-01 jelű 

szelvény

Göntér dűlű; VV-04 

jelű szelvény



 

3. térképvázlat: Terepi nap útvonala a Villányi borvidéken 
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