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A Magyar Talajtani Társaság, 

a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ Erdészeti Tudományos Intézete, valamint 

az Agrártudományi Kutatóközpont Talajtani és Agrokémiai Intézete 

 

 

„Alkalmazkodó mező- és erdőgazdálkodás” 
címmel 

Talajtani Vándorgyűlést  
rendez  

Sárváron, 2020. szeptember 25-én 

 

A vándorgyűlés témája: Az alkalmazkodó mező és erdőgazdálkodás talajtani alapjai 

A vándorgyűlés kiemelt témája: Szervesanyag-gazdálkodás 

A program, konferencia helyszíne, címe: (találkozó: Sárvári Arborétum, az ERTI mellett!), 

konferencia: Hidegkúti Vadászház. 9673 Káld, (47.161673° 16.982045°) 

A konferencia szervezői: 

 Magyar Talajtani Társaság (MTT); 

 Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ Erdészeti Tudományos Intézet (NAIK ERTI, 
Sárvár); 

 Agrártudományi Kutatóközpont Talajtani és Agrokémiai Intézet (ATK TAKI). 

Szervezőbizottság: elnök - Illés Gábor (NAIK ERTI), tagok: Bakacsi Zsófia (ATK TAKI), Benke Attila 
(NAIK ERTI), Fuchs Márta (SZIE), Gulyás Edit (NÉBIH), Kámpel József (NAIK ERTI), Koós Sándor 
(ATK TAKI), László Péter (ATK TAKI), Nagy-Khell Melinda (NAIK ERTI), Szegi Tamás (SZIE),  

Tudományos Bizottság: elnök - Tóth Tibor (MTT), tagok: Berényi Üveges Judit (AM), Bidló András 
(NyME, Sopron), Bíró Borbála (SZIE), Borovics Attila (NAIK), Dobos Endre (ME), Dombos 
Miklós (ATK TAKI), Gyuricza Csaba (NAIK), Lehoczky Éva (ATK TAKI), Makó András (ATK TAKI), 
Manninger Miklós (NAIK), Pásztor László (ATK TAKI), Rajkai Kálmán (ATK TAKI), Somogyi 
Zoltán (NAIK), Szabó Péter (Megaterra), Tolner László (SZIE) 

 

A COVID-19 vírus járványra való tekintettel a szokásos formában sajnos nem tudjuk megrendezni a 

soron következő Talajtani Vándorgyűlést (VGY). Ennek ellenére nem szeretnénk, hogy a hagyomány 

megszakadjon, ezért most egy egynapos programot állítottunk össze. A döntést leginkább az 

befolyásolta, hogy a vírushelyzet miatt a nagyobb rendezvények megtartása a nyár végéig bizonytalan, 

ugyanakkor a szervezés előrehaladtával jelentős anyagi felelősség vállalását, illetve később talán meg 

nem térülő kifizetéseket igényelne (terembérlet, étkezés, busz foglalások) a MTT és a NAIK ERTI 

részéről, melynek kockázatát nem tudjuk felelősséggel vállalni.  

Lévén, hogy a TVGy elsősorban a személyes találkozók, a talajtannal foglalkozó fogadó intézmény 

bemutatkozásának, a helyi talajtani vonatkozású sajátosságok megismerésének, az oktatók, kutatók és 

szakemberek kutatási eredményinek, munkáinak bemutatkozó színtere, valamint a szakértői 

továbbképzés programjának otthont adó helye, ezen az egy napon tudunk majd beszélgetni, illetve 

korlátozottan, de a legérdekesebb eredményekről rövid előadásokat hallgatni. 
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A fentieket figyelembe véve az áttervezés elsődleges célja volt, hogy a „Vándorgyűlés 2020, Sárvár” 

megtartható legyen, ugyanakkor biztosítsuk a résztvevők számára a lehető legnagyobb részvételi 

szabadságot: ne kelljen jó előre szállást foglalni, minimalizáljuk az összezártságot, mindezzel 

párhuzamosan csökkentsük a regisztrációs költséget, növeljük az esetleg változó feltételekhez való 

alkalmazkodás lehetőségét. Ennek fényében a Szervező Bizottság a következő programmal készül: 

 

Program: 

          -  9:30 Várható érkezés Sárvárra és Regisztráció. A vonattal érkezőknek 10 óra előtt a 

vasútállomástól buszt biztosítunk. Az e fajta igényt a hamarosan induló regisztrációs 

felületen kérjük majd jelezni. 

10:00 - 10:45  Sárvár Arborétum: 100 éve született Stefanovits Pál, emlékfa ültetése, illetve rövid 

megemlékezés 

10:45 - 11:15  Utazás a Hidegkúti vadászházhoz, illetve a talajszelvényekhez: a vonattal érkezőknek 

szervezett busszal, illetve saját gépkocsival. 

11:15 – 12:30 1. Talajszelvény meglátogatása, illetve bemutatása. Átjutás a másik szelvényhez kb. 5 

perc: a vonattal érkezőknek szervezett busszal, illetve saját gépkocsival. 

12:35 - 13:50 2. Talajszelvény meglátogatása, illetve bemutatása. Visszaérkezés a Hidegkúti 

vadászházhoz, kb. 5 perc: a vonattal érkezőknek szervezett busszal, illetve saját 

gépkocsival 

14:00 - 16:00  Ebéd és előadások a Hidegkúti Vadászházban  

14:30 - 16:00 Rövid, ötperces (4 (előadás)+1 (kérdések) „PICO” előadások bemutatása: az 

előzetesen elfogadott és megismert előadás anyagok már a konferencia előtt 

feltöltésre kerülnek a honlapra. 

16:00 - A Talajtani Vándorgyűlés 2020 zárása, hazaindulás. A vonattal érkezőket busz viszi ki a 

vasútállomásra. 

  

Szekciók: 

A Szekciók az eredeti elképzelés szerint maradnak, ugyanakkor csak rövid előadások (PICO) lesznek 

megtartva.  

I. Szekció: Térképezés és monitoring 

II. Szekció: Vízgazdálkodás és klímaváltozás  

III. Szekció: Biodiverzitás és talajélet 

IV. Szekció: Szervesanyag- és tápanyagforgalom 

Az előzetesen elfogadott és megismert előadás anyagok már a konferencia előtt feltöltésre kerülnek 

a honlapra, hogy az érdeklődők kérdésekkel készülhessenek!  

Az „Aktuális irányok” előadások elmaradnak, illetve a Talajvédelmi szakértői továbbképzés egy 

későbbi időpontban (lehetséges, hogy on-line módon) kerül megrendezésre, mely jelen pillanatban 

egyeztetés alatt van, de kimenetele még bizonytalan.  

 

https://elvira.mav-start.hu/
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Regisztrációs díj: 

A regisztrációs díj egységesen 6.000,- Ft, minden résztvevő számára, mely tartalmazza a konferencia 

kiadványt, illetve a terepi füzetet (szelvény leírásokat), a vonattal érkezőknek a busz költségeket, 

valamint az ebédet.  

 
Határidők: 

 2020. július második felében: megnyílik a (egyszerűsített) regisztrációs felület. A regisztráció 
2020. szeptember 11-én zárul. 

 2020. szeptember 11. Az összefoglalók és rövid előadások beküldése, a szekció megjelölésével. 

 2020. szeptember 18. Az összefoglalók értékelése, visszajelzés az elfogadásról. 

 2020. szeptember 21. A program véglegesítése, utolsó körlevél kiküldése. 
 

Kérjük, hogy a tervezhetőség miatt a regisztrációs díjat LEHETŐLEG 2020. augusztus 31-ig utalja át a 

Magyar Talajtani Társaság folyószámlájára (szeretnénk jelezni, hogy ezután is fogadjuk a 

regisztrációkat): 

Bank neve: Raiffeisen Bank Zrt.  

Bank címe: 1054 Budapest, Akadémia u. 6.  

Bankszámla-tulajdonos: Magyar Talajtani Társaság  

Bankszámlaszám: 12021006-01144527-00100009  

Az átutalás során a közlemény rovatba írja be: „MTT VGY2020 + az Ön neve”.  

 

Az átutalt összegről a Magyar Talajtani Társaság számlát állít ki. Eredeti számla kiküldésére a 

regisztrációs díj összegének megérkezése előtt nincs lehetőség.  

A regisztráció és az összefoglalók beküldésére kialakított felület a Társaság honlapján HAMAROSAN 

elérhető lesz, a „Talajtani Vándorgyűlés” menüpont alatt: www.talaj.hu/regisztracio 

 

Természetesen a COVID-19 vírusjárvánnyal kapcsolatos híreket, így a kormányhatározatokat, illetve 

rendeleteket folyamatosan nyomon követjük, melynek fényében a változás jogát fenntartjuk. 

Bizakodva reméljük, hogy nem kerül sor a tavaszihoz hasonló korlátozásokra, így hamarosan 

találkozunk, még ha ilyen rendhagyó módon is! 

 

Bármilyen kérdésük van, kérem jelezzék a talajtanitarsasag@gmail.com e-mailen. 

A rendezvényre minden érdeklődött szeretettel várunk! Várjuk jelentkezésüket! 

Üdvözlettel a Vándorgyűlés Szervezőbizottsága 

 

Budapest, 2020. július 16. 
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