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JEGYZŐKÖNYV 

Készült a Magyar Talajtani Társaság választmányi ülésén 
MTA Székház (1051 Budapest, Széchenyi István tér 9) 

2019. december 05. 09:30 
 

Jelen vannak: 10 fő (lásd jelenléti ív) 

 

1. 2020-as Talajtani Vándorgyűlés 

A Vándorgyűlés 2020. szeptember 10-12-én lesz Sárváron. A konferenciát a NAIK Erdészeti 

Tudományos Intézet és a Magyar Talajtani Társaság közösen rendezi. A rendezvény mottója: Az 

alkalmazkodó mező és erdőgazdálkodás talajtani alapjai. A konferencia alcíme: Talajok szerves 

anyag gazdálkodása. 2020-ban a fő téma tehát „az erdők, az erdei talajok szerepének bemutatása lesz 

a szén-megkötésben, a szervesanyag-raktározásban illetve a -gazdálkodásban”. Biró Borbála 

megemlítette az 1972 óta vizsgált Síkfőkuti erdészeti monitoring területet, ami része a Nemzetközi 

hosszútávú kutatóhálózatnak (ILTER-nek), így a Vándorgyűlés témájához ez a háttér is jól illeszkedik. 

Az előadások előreláthatólag jól hangsúlyozzák majd a talajok kiemelkedő szerepét a klímaváltozás 

hatásainak a csökkentésében is, amellett, hogy modellként szolgálnak a talajok termékenységének és 

egyéb fontos funkcióinak a megismeréséhez. A plenáris előadásokat a NAIK ERTI intézi. Biró Borbála 

felveti, hogy a (releváns) szakosztályonként a 2018-as Talajtani Vándorgyűlésen elhangzottak alapján 

egy összefoglalót is lehetne készíteni, ami egyfajta sorvezetőként is szolgálna, hogy az adott 

tématerület tudományos eredményei hol tartanak? Ezek az összefoglalók a soron következő 

vándorgyűlésnél iránymutatóként szolgálnának. Az ülés felkéri Biró Borbálát, hogy készítse el az elmúlt 

VGy Talajbiológiai Szakosztályi összefoglalóját, hogy pontosan lássuk mire is gondolt? Ez alapján a többi 

szakosztály is elkészíthet egy ilyenfajta összegzést (korreferátumot), ami majd a honlapra is 

felkerülhetne. Egyhangúan elhangzik a megbeszélésen, hogy bár fontosnak gondoljuk a PhD 

fokozatszerzés alatt álló fiatalok eredményeinek a bemutatását is, nem tartjuk elfogadhatónak, hogy 

a Vándorgyűlés egy „PhD konferenciává” alakuljon át. 

A NAIK ERTI egy Agrárminisztériumi (belső) pályázaton elnyert kb. 3 M forintot, mely a szervezést 

nagyban megkönnyíti, hiszen az ERTI-nek nincs saját helyszíne, melyet a konferencia részére biztosítani 

tudna, vagyis mindenképpen „külsős” helyszínt kell majd igénybe venni.  

 

2. Talajtanos Társasjáték 

Tóth Tibor felvezeti, hogy a Te és a Talaj c. foglalkoztató füzet következő kiadásában lehetne egy 

talajokkal foglalkozó társasjátékot is kiadni. Ennek prototípusát Tóth Tibor elkészítette, jelenleg a 

tesztelés zajlik. A játéknak egyszerűnek kell lennie, lehetőleg úgy, hogy az egészen kicsi gyerekek is (4 

éves kórtól) tudjanak játszani vele. A mérete A3-as méret, ahol az egyik oldalon a játék lenne, a másik 

oldalon a talajokkal kapcsolatos és a játék szempontjából fontos tudnivalók lennének tömören 

összegezve (oktatási segédanyagnak is lehessen használni).  
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A játék végleges formáját Koós Sándor szeretné egy játékkészítő specialistával átbeszélni, illetve adott 

esetben a végleges megvalósításban is segíthetne. A foglalkoztató füzettel harmonizáló grafika végett 

Koós Sándor egyeztet a füzet grafikusával, hogy vállalja-e a játék grafikai munkáját. 

A kiadás finanszírozásával kapcsolatban Koós Sándor jelezte, hogy a NAK érdeklődik az újbóli kiadás 

iránt, így adott esetben beszállnának a megjelentetés költéségbe.   

 

3. Mezőhír folyóiratban való publikálás lehetősége 

Lehetőségünk van egy cikksorozat megjelentetésére a Mezőhír c. szakfolyóiratban, melynek témája „a 

talajok és a klímaváltozás kapcsolata/kölcsönhatása” lesz. Egy-egy számba kb. 4-6 oldalas 

ismeretterjesztő cikkeket várnak, ami cikksorozatként jelenik meg majd a havonkénti számokban, 

2020. januári kezdéssel. Ehhez az egyes cikkek lehetséges címeit megküldte László Péter és Tóth Tibor 

pedig már el is kezdte írni az első közleményt Bidló Andrással.  

Biró Borbála jelezte a Mezőhír Újság felé, hogy a Talajbiológiai Szakosztály igény szerint, mint egyfajta 

szakmai háttér tudná „lektorálni” a biológiai témájú cikkeket. Ennek kapcsán azonban felvetődik a 

kérdés, hogy a „lektorálásokat” ki fogja végezni és ennek mi lenne a formája? László Péter felveti, hogy 

ez veszélyes is lehet, mert a cégek ellenében nem biztos, hogy szerencsés az általuk megjelentetett 

cikkeket „erősen kritizálni”. Bakacsi Zsófia jelzi, hogy pénzt ezért a „szolgáltatásért” a lektorálást 

végzők nem fogadhatnak el, ehhez a Talajtani Társaságnak kellene szerződést kialakítani. A „reklám” 

rovatban lehetnek cégek által szponzorált, megjelentetett cikkek, de a tudományos cikkeket lenne 

szükséges lektorálni. Ennek előnye lenne az, hogy a cégeket tudományosan megalapozott kísérletek 

beállítására is ösztönözhetné. Ezzel kapcsolatosan az újsággal kell tárgyalást folytatni. 

 

4. Mérgezett Föld c. film 

Futótűzként terjed a kisfilm a neten, amely figyelemfelkeltésnek tökéletes, de alapvetően sok 

féligazság és félreérthető kijelentés, okfejtés van benne. A Választmány egyöntetűen határoz, hogy 

mindenképpen reagálni kell a kisfilmre, de nem közvetlenül kellene kommentálni, mert azzal éppen a 

termék-reklámot valósítanánk meg, a direkt válasz ezért komoly feszültséget okoz(hat). Az ATK TAKI 

2020-as első talajtani szemináriuma ezzel a kisfilmmel kapcsolatos lesz, ahol az egybegyűltek 

elmondhatják majd a véleményüket. Az ott megbeszéltek alapján a Mezőhírben megjelentetni kívánt 

cikk reflektálhatna a kisfilmre.  

Dobos Endre és Koós Sándor véleménye, hogy a közeljövőben készítsünk egy jó kisfilmet a talajokról, 

annak mindenfajta aspektusáról, mellyel lényegében reflektálnánk a filmre. Koós Sándor megemlíti, 

hogy egy forgatókönyv vázlatot elkezdett, melyet körbe fog küldeni, hogy a mindenki egészítse ki. 

László Péter említi a film készítőivel már dolgozott, így akár Őket is meg lehet kérdezni, hajlandóak-e 

hasonló minőségben elkészíteni a filmet.  

Dobos Endre ezzel kapcsolatban azt is megemlíti, hogy jó lenne, egy Oktatási stratégia kialakítása, 

illetve ennek egyik alappillére lenne, 3-4 tematikus (pl. fő talajtípusonként) túra szakosztályonként, 

hozzászólásokkal, illetve 5-8 perces előadásokkal az adott témáról.  
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5. Talajvédelmi Alapítvány 

László Péter beszámol arról, hogy az Alapítvány ügyinek rendezése jó ütemben halad, lassan lezáródik 

a jogi státusz (adminisztráció) aktualizálása. Ezt követően az ügyvéddel leülnek ismételten, hogy 

kitalálják, milyen formában tudjuk hasznosítani (MTT) az Alapítványt, illetve a benne felgyűlt pénzt. 

Ennek rendezése a Vándorgyűlés szervezése szempontjából is fontos lenne.  

 

6. Talajvédelem Különszám 

Koós Sándor beszámol, hogy a Talajbiológiai Szakosztály cikkei hiányoznak még, és akkor elméletileg 

minden egyes beérkezett cikk (összesen 18 db) lektorálva van, vagyis megjelenhet. Biró Borbála jelezte, 

hogy aznap reggel küldte meg a hiányzó cikkeket. A teljes megjelenés előtt Koós Sándor még kiküldi 

egy utolsó ellenőrzésre a szerzőknek, majd megjelenhet weboldalon. ISBN számot is igénylünk hozzá. 

MEGJEGYZÉS (2020.12.18): már csak 2020 januárjában lesz a megjelenés.  

 

7. Egyéb  

 László Péter jelzi, hogy az RTL klub csatornáján van egy műsor: Szuper Zöld, melynek nemrég volt 

egy talajos része, melyben Darvas Béla beszél az Akadémia épület előtt, mintha akadémiának is 

köze lenne hozzá. Szintén féligazságokkal van tele. 

 Szabó Péter jelzi, hogy megkereste Sáfrány Tibor az MTT-t egy szennyezés detektálással 

kapcsolatban. A Választmány kéri, hogy külsős céget/szakértőt keressen, az MTT-nek nem 

feladata, és nem is alkalmas ilyen feladatok ellátására.  

 A Stratégiai megállapodás kerüljön ki a honlapra. 

 Szabó Péter megemlíti, hogy meglátogatták Vermes László professzort, aki jó egészségnek örvend 

és üdvözletét küldte.  

 

Jegyzőkönyvet összeállította: Koós Sándor 

Budapest, 2019. december 18. 

 

Jegyzőkönyvet javította: Biró Borbála 

Budapest, 2019. december 22.  

 

……………………………………………… 
Tóth Tibor 
MTT Elnök 

 

 


