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Az MTT Talajgenetikai és Talajtérképezési szakosztály elnöke 

Az IUSS Talajgenetikai szakosztályának elnöke 

Miskolci Egyetem, Földrajz-Geoinformatika Intézet, egyetemi tanára, intézeti tanszékvezető 

 

Miskolcon születtem, a Gödöllői Agrártudományi Egyetemen végeztem, majd a BME-n 

végeztem térinformatikai szakmérnöki szakon. A Purdue Egyetemen (USA, Indiana) 

doktoráltam 1998-ban digitális talajtérképezési témakörben. A Miskolci Egyetem dolgozom 1993 

óta, jelenleg egyetemi tanárként.  

A Talajtani Társaság keretében, illetve a talajtani ismeretek terjesztése érdekében végzett 

legfontosabb tevékenységeim: 

1. A Nemzetközi talajtani társaság Talajgenetikai Bizottságának, elnöke 2018-tól, újra 

választva 2022-ben 

2. Talajgenetikai és Talajtérképezési szakosztály elnöke 2014-től, szakosztályülések 

szervezése Pásztor Lászlóval, előadások tartása talajtérképezési és talajosztályozási 

témakörökben  

3. A Magyar talajtani Társaság választmányi tagja 2014-től. 

4. Nemzetközi Talajismereti Képzés és Talajleíró Verseny magyar csapatának felkészítője, 

„coach”-a, 2022. 

5. A Treitz Péter monolittár létrehozója, megvalósítója, 2021 

6. A talajtar (www.talajtar.hu) honlap és számos talajtani ismeretterjesztő videóanyag 

létrehozója. 2020 

7. A precíziós talajtérképezési szakmérnöki képzés alapítója, 2020. 

8. Talajtani helyszínelők vetélkedősorozat kitalálása és elindítása, 2018 

9. Extrém talajtani tábor 2018-tól 

10. Terepi szakmérnöki továbbképzési sorozat (Nádudvar, Somodor, Jánoshalma) 2018-tól 

11. Nemzetközi Talajismereti Képzés és Talajleíró Verseny Szervező Bizottságának tagja, 

szervezésében és lebonyolításában való részvétel – 2015. 

12. Debrecen - Talajtani Vándorgyűlés 2016. Szervező Bizottság tagja, terepi napjának 

társszervezője 

13. Pannon-tenger Múzeum, Talajtani kiállítás elkészítése Kovács Károllyal, talajtani előadás 

sorozat tartása 

http://www.talajtar.hu/


14. A miskolci Talajtani Vándorgyűlés főszervezője, 2012 

15. Bükk-Alföld katéna terepi nap társszervezője Bialkó Tiborral, 2010 

16. „Bridging the Centuries” konferencia szervező bizottsági tag, 2009 

17. Magyarország talajai honlap készítője Micheli Erikával (http://www.uni-

miskolc.hu/~ecodobos/ktmcd1/huntalajok.htm) 

 

Az MTT elnökeként tervezett feladataim, terveim, legfontosabb talajtani, 

társaságszervezési prioritások 

 

A Magyar Talajtani Társaság alapszabályában megfogalmazott elsődleges cél a talajtan és 

rokontudományai művelésével foglalkozó szakemberek összefogása, a talajtani tudományok 

bemutatása (művelése), terjesztése, az érdekeltek tudományos és gyakorlati továbbképzésének 

segítése, illetve a talajtani tudományt művelők szakmai és közösségi érdekeinek képviselete. 

1954-es alapítása óta a Társaság hosszú múltra tekint vissza, melyben természetesen voltak aktív 

és kevésbé aktív időszakok.  

A szakma számos kihívással néz szembe. Az előre haladott talajdegradáció, a gazdákat segítő 

talajtani ismeretek megalkotása és terjesztése, az egyetemi tananyagok és a talajosztályozás 

megújítása, a diagnosztikai szemlélet elterjesztése, a szakma társadalmi ismertségének és 

elismertségének fokozása, illetve a precíziós átállásban rejlő potenciál kiaknázása egyenként is 

olyan feladat, ami egységes és aktív talajtani társadalmat igényel. Ezt az aktivitást szeretnénk 

támogatni, egységbe rendezni és közjó irányába fordítani, ami a Társaság megalkotásának 

elsődleges célja volt. 

A szakosztályok működése általában jónak volt mondható, nagyon örvendetes, hogy a többségük 

évek óta igen aktív, bár a Covid-időszakban az aktivitás sajnos érthető okokból jelentősen 

visszaesett. Amiben talán gyengébbek vagyunk, az a társ és rokon tudományok képviselőinek 

bevonása a Társaság munkájába. Erre korábban már történtek kezdeményezések. A 

Talajgenetikai és Talajtérképezési szakosztály ülését kihelyeztük a Földrajzi Kutató Intézetbe, 

pontosan azzal a céllal, hogy házhoz menve próbáljuk meg bevonni a földrajzos társadalom 

talajtani témakörben tevékenykedő kutatóit. Ilyen valós aktivitáson alapuló együttműködés  más 

témakörökben is megvalósítható (földtan, hidrológiai, régészet), amellyel a láthatóságunk tovább 

javítható.  

Kiemelt feladat a szakma fiatal kutatóinak bevonása, melyre nagyon jó példa volt a 

Talajszennyezettségi szakosztály által szervezett ingyenes szakmai fórum, mely mind szakmai, 

mind publikációs szempontból is vonzó volt a résztvevő fiatal kutatók számára. A fiatal 

talajtanosok képzése egyébként is kiemelt feladat. Új kitüntetések jöttek létre, melyekkel nemcsak 

az aktív tagság jutalmazását értük el, hanem a láthatóság is fokozható lenne.  



A szakmai kör további tágításának lehetősége a kárpát-medencei magyar talajtanosok 

integrálása, illetve szakmai utak szervezése a szomszédos országok irányába, a szomszédos 

országok Talajtani Társaságaival közös szervezésben, amelyekkel való együttműködés 

szorosabbra fűzése egyébként is kívánatos lenne.  

A Talajtani Társaság talán legaktuálisabb és legnagyobb feladata a társadalmi, politikai 

szereplők figyelmének a talajok felé fordítása. Ebben a témakörben értük talán el a 

legkevesebb eredményt, annak ellenére, hogy történtek lépések. A Miskolci Egyetem és a TAKI 

számos talajtani ismeretterjesztő fórumon vett részt. Az elmúlt időszakban némi változás talán 

érezhető a befogadó oldalról is. Egyre több a meghívás és a megjelenési lehetőség, amit a jó  

gyakorlatok elterjesztésével támogatni kell.  

A talajvédelemmel kapcsolatos szabályozás sajnos teret veszített, és vele párhuzamosan a 

talajvédelem szakmai szervezete is. Eközben azonban sok helyen tapasztalható a gazdálkodók, 

talajhasználók körében a tudatos talajhasználat igénye. Számos vállalkozó kezdett gondolkozni a 

precíziós gazdálkodásban, melynek alapvető eleme a talajtani adottságok ismerete.  Sok piaci 

technológia árulja magát, mint a precíziós gazdálkodást megalapozó térképezési eszközt, de ezek 

jelentős része nem vagy csak feltételesen szolgáltat direkt talajtani adatokat. A Társaság egyik 

legfontosabb feladata az lenne, hogy felkészítse a gazdálkodó társadalmat ezen eszközök 

okos, tudatos használatára, amely talajtani adatok nélkül nem megy. Ez a szemléletváltás lehet a 

magyar talajtan nagy lehetősége, amikor a kötelező, sokszor sematikus, a termelők jelentős 

részénél adószerű kiadást jelentő talajvizsgálatokat és talajtani szakvéleményeket lecserélheti a 

gazdák igényeit jobban lefedő tanácsadási rendszer. Ez természetesen sokkal nagyobb 

szakmai kihívást jelent a szakértők felé, amiben a Társaságnak jelentős támogatást kell nyújtania. 

Ebbe a munkába be kell vonni a szolgáltató szféra érdekelt elemeit, szervezeteit, melyre szintén 

érezhető érdeklődés és nyitottság van részükről. Ezt a pozitív folyamatot ki kell használni a 

Társaság anyagi alapjainak erősítésére egy támogatói keretszerződés rendszer megalkotásával. 

Stabil anyagi alapokra helyezve létre kell hozni egy titkárságot, ahol a napi ügyek intézése folyik.   

Természetesen nem léphetünk vissza a talajvédelmi szabályozás terén sem. Szeretnénk elérni, 

hogy az MTT, illetve annak releváns szakosztályai legalább tárgyalási joggal rendelkező tagjai 

lehessenek a politikai döntéseket előkészítő munkacsoportoknak. Erre is megvan a 

nyitottság, de a társaság eddig nem tudott élni a lehetőséggel.  

A Társaság koordináló szerepét nem csak kifelé, hanem befelé is erősíteni kell. Ilyen irány 

lehet a szakmai, tudományos eredmények megosztásán túl az adat és módszertani harmonizáció. 

Egy olyan közös akaraton nyugvó adatgyűjtési és megosztási rendszer kialakítása a cél, amely 

támaszkodik a már meglevő infrastruktúrára és segít a talajtani adatok közcélú hasznosításában. 

Az adatokhoz való hozzáférés elősegítése alapozza meg a talajtani adatok és szaktudás napi 

szintű használatát, aminek támogatása a szakma, és ekképpen a Társaság kiemelt feladata. Itt 

támaszkodhatunk a már megindult folyamatokra, mint pl. a Soil-WEB, amiből a legtöbbet kell 

kihozni a talajvédelem érdekben.  



Céljaink elérésének egyik záloga a széleskörű szakmai konzultáció. Ennek érdekében erősíteni 

kell a szakmai, támogató intézmények, gazdasági szereplők Társasági részvételét! Az elmúlt évek 

bebizonyították, hogy a talajvédelem, tudatos talajhasználat kifejezések, jelentős PR erőt 

jelentenek, ami gazdasági hasznot is hoz a zászlójukra e kifejezéseket kitűző intézményeknek, 

tehát a haszon kölcsönös.  Az ilyen elhivatott intézmények, cégek és cégcsoportok támogató 

szervezetként történő bevonása részben erősítheti a Társaság gazdasági stabilitását, szélesítheti 

mozgásterét, részben pedig közvetlenül tudja becsatornázni a talajvédelmi szempontokat a 

gazdasági szereplők és talajhasználók irányába.  

A jelen szakmai kihívásai mellett a Társaság alapvető, hosszú távú feladata a talajok 

szerepének, funkcióinak, jelentőségének, pozitív társadalmi elismertségének fokozása.  

A talajfunkciók, illetve a talajok veszélyeztetettségének tudatosítása lehet a talajtani problémák 

hosszú távú megoldásának záloga. Ehhez viszont ki kell lépni a szakmai körökből és elindulni 

az iskolák, a köznevelés felé.  Az elmúlt évben számos jó példát láthattunk, a folyamat 

megindult, de még mindig nagyon kezdetleges szinten tart. Fokozni kell a média 

megjelenések, bemutatók, kiállítások számát, szakmai segítséget kell nyújtani az általános és 

középiskolai oktatás tananyagfejlesztéséhez, közérthető módon kell megjelenni a napi közéleti és 

szakmai sajtóban. Külön programot kell kidolgozni a fiatalabb korosztály bevonására, oktatására, 

mely részben a talajtani és környezettudatos ismeretek terjesztését, részben a talajtani 

utánpótlás társadalmi, munkaerő-piaci elismertségét célozza meg. Mindemellett nemcsak a 

talaj és talajvédelem, hanem a Talajtani Társaság megjelenéseit, ismertségét, társzervezetek 

általi elfogadottságát is fokozni kell!! 

Mindezen közhasznú tevékenységek anyagi erőforrásokat igényelnek, melynek alapja lehet a 

szponzori kör bővítése, amit kiemelt fontosságúnak tartok, illetve a pályázati tevékenység, 

melyben a Magyar Talajtani Társaság, mint a legteljesebb legitim szakmai szervezet, jelentős 

potenciállal rendelkezik. 

A talajtan az elkövetkezendő években, évtizedben is kitüntetett nemzetközi és hazai szerepet kap 

a „Talaj évtizede” keretében. Ezt a pozitív politikai hozzáállást és a jó irányba változó 

környezettudatosságot kell a Társaságnak kihasználni a szakma és a talajtani értékeink megóvása, 

fejlesztése érdekében. A legfontosabb változás a proaktivitás fokozása kell, hogy legyen. Ebben a 

munkában vettem részt az elmúlt években, mint szakosztály elnök és választmányi tag, és ebben 

szeretném a Társaságot megválasztásom esetén elnöki szerepkörben is tovább erősíteni! 

 

 

Miskolc, 2022. Szeptember 2. 

 

       Dr. Dobos Endre 



Elnökjelölti bemutatkozás és programtervezet 

Magyar Talajtani Társaság  

 

Bemutatkozás 
 
Novák Tibor József vagyok, a DE TTK, Tájvédelmi és 
Környezetföldrajzi Tanszék docense. Tanulmányaimat 
biológia-földrajz szakon végeztem (1996), PhD disszertációmat 
(2005) hortobágyi mintaterületen a talaj-növényzet 
kapcsolatrendszer összefüggéseiből írtam, habilitációm (2016) 
témája a társadalom hatásainak bemutatása volt a hazai talajok 
átalakulására. Publikációs és kutatási tevékenységem 
talajtanhoz kapcsolódó része elsősorban a talajok 
osztályozásához, a társadalmi hatásokra megváltozó talajok 
átalakulásához, illetve szénkészletük változásának 
vizsgálatához kapcsolódnak. 
 

 
 

 

Nemzetközi projektpályázatok keretében részt vettem a WRB osztályozáshoz kapcsolódó felsőoktatási 
tananyagfejlesztésben, módszertani fejlesztésében. Magyarra fordítottam a WRB 2014(2015 update) 
talajosztályozási rendszer hazai talajokra vonatkozó határozókulcsát és leírását. Talajtannal kapcsolatos 
kurzusokat oktatok a keszthelyi Festetics, illetve a debreceni Földtudományi Doktori iskolákban, 
magyar és angol nyelven. Az oktatási tevékenység támogatására magyar nyelven „Talajtani praktikum” 
(2013) című felsőoktatási tankönyvet állítottam össze, illetve részt vettem a „Guidelines for soil 
description and classification”(2018) című angol nyelvű felsőoktatási tankönyv elkészítésében. Tagja 
vagyok a Soil Science Annual és az Environmental&Socio-economic Studies nemzetközi, illetve a 
Landscape&Environment című hazai folyóiratok szerkesztőbizottságának.  
 
Tevékenyen részt vettem a Magyar Talajtani Társaság rendezvényeinek szervezésében, a 2016-os 
debreceni és a 2018-as pécsi vándorgyűlések terepi programjának előkészítésében. A Társaságon kívül 
tagja vagyok a nemzetközi ProGEO és INQUA szervezeteknek, valamint a Magyar Földrajzi 
Társaságnak, és a Magyarhoni Földtani Társulatnak, amelyben 2012-től 2021-ig szakosztálytitkári 
tisztséget töltöttem be a Földtudományi Természetvédelmi Szakosztályban. Talajokkal kapcsolatos 
ismeretterjesztési tevékenységem során részt vettem a „Kutatók Éjszakája”, illetve a „Földrajz 
Éjszakája” rendezvényeken, posztsorozatot szerkesztek a Facebookon, „Nézz a talpad alá!” címmel. 
 
 
A Társaság tevékenységére vonatkozó elképzeléseim az elnöki tisztségre történő bizalom 
megszavazása esetén 

 

Ezúton is köszönetemet szeretném kifejezni azoknak, akik érdemesnek tartottak az elnöki tisztség 
betöltésére és jelöltek a tisztségre! Megválasztásom esetén elsődleges célom elnökként a MTT 
hagyományainak és nemzetközi szinten is elismert teljesítményének fenntartása, a társasági 
tevékenységek megszokott magas színvonalon történő koordinálása lesz. A Társaság tevékenységét a 
tagság szakmai és szervezési tapasztalatainak kamatoztatása mellett, a hazai talajok fenntartható 
használatának támogatása, és a talajdegradációs folyamatok elkerülése, talajaink minél sokoldalúbb 
megismerése és megismertetése érdekében az alábbiak szerinti pontokban szeretném erősíteni, illetve új 
elemekkel kiegészíteni: 

 A tagságnak minél szélesebb körű, a társasági ügyekbe történő aktívabb bevonása, amelyet a 
közgyűlések, szakosztályi és teljes társaságot érintő döntések, egyeztetések, szakmai előadóülések 
hibrid (online és jelenléti) formában történő szervezésével szeretnék elősegíteni. Az elmúlt két év 
tapasztalatai alapján tudjuk, hogy az online megbeszélések nem pótolják a személyes 



kapcsolattartást és párbeszédet, azonban számos esetben a hatékonyabb és gyorsabb működést 
segítik elő, és lehetővé teszik, hogy a több szervezést megkívánó, de ritkább, személyes jelenlétet 
igénylő találkozók, megbeszélések ténylegesen a lényeges szakmai kérdésekre koncentráljanak. 

 A tagságon kívüli, talajtan iránt érdeklődő szakemberek, gyakorlatban talajtannal foglalkozó 
érdeklődő közönség gyors és hatékony elérését lehetővé tevő információs hálózat kiépítése, 
értesítések, felhívások, közérdekű szakmai anyagok közzététele, terjesztése céljából.  

 A tagság bővítése, a fiatalabb korosztály bevonása a társasági életbe, amely részben bemutatkozó 
szakmai előadások, részben pedig rövid, egynapos terepszemlék, talajtanhoz kapcsolódó szakmai 
kirándulások segítségével valósulhatna meg. Ezek tematikáját célszerűen a hazai talajdegradációs 
(erózió, talajtömörödés, szerkezetromlás, másodlagos szikesedés, talajszennyezés stb.) 
folyamatokat jól szemléltető (akár elrettentő) szelvények, az azt kiváltó, illetve megelőző 
gyakorlatok helyszíni szemléje és megvitatása jelenthetné, amely lehetőséget nyújtana a szakértői 
továbbképzések megvalósítására is. 

 A tudománynépszerűsítés erősítése a talajtan területén. Az ebben jeleskedő szakosztályok munkáját 
a társszerevezettekkel (Magyar Földrajzi Társaság, magyarhoni Földtani Társulat) történő 
intenzívebb együttműködéssel is lehetne támogatni. Az „év talaja” program meghirdetése, amely 
során egy éven át egy-egy talajtípus nagyközönséggel történő megismertetése, számos fórumon 
(folyóiratok, online felületek, blogok) keresztül megvalósítható ismeretterjesztése lenne a cél. A 
„Talaj világnapja” (december 5) lehetne az időpontja a következő „év talaja” talajtípus 
megválasztásának, a programhoz kapcsolódó következő évi ismeretterjesztő kampány 
megszervezésének, amely magában foglalhat szelvénybemutatásokat, szórólapok elkészítését és 
terjesztését, előadásokat.  

 Iskolán kívüli talajtani oktatás bővítési lehetőségeinek koordinálása, szakmai támogatása 
(bemutatóhelyek létesítésében, tanösvények állomásainak kialakításában, talajtani jelenségek 
helyszíneinek bemutatásában). Talajtanhoz kapcsolódó témakörben általános- és középiskolai 
oktatást kiegészítő tananyagok szerkesztése, szakmai felügyelete. Ezekben az ismeretközlő jelleg 
helyett, a problémák iránti érzékenyítés előtérbe helyezése. 

 A talajtanhoz kapcsolódó kutatóhelyek intenzívebb bevonása a felsőfokú, posztgraduális és 
tudományos képzésekhez kapcsolódó szakmai gyakorlatok szervezésébe és megvalósításába. A 
speciális talajadottságokon gazdálkodó, működő kutatóállomások kutatási tapasztalataik 
megosztásával, bemutatók szervezésével nagyban hozzájárulhatnak a speciális képzéseken 
résztvevők látókörének bővüléséhez, szemléletmódjának alakításához, gyakorlati tapasztalatuk 
megszerzéséhez. Ennek koordinálásában a Társaság szerepének erősítése.  

 A rokon szakmák képviselőivel történő párbeszéd élénkítése. Ökológiai, vízgazdálkodási, erdészeti, 
mezőgazdasági és térképezési szakmai körök bevonása a talajtani szempontból problémás 
tájhasználati gyakorlatokról folyó párbeszéd kialakításába. A fenntartható talajhasználat érdekében 
együttműködések erősítése, szakmai ajánlások megfogalmazása és annak terjesztése, 
kommunikációja.  

 A Társaság kapcsolatának elmélyítése a szomszédos, illetve közeli országok hasonló szervezeteivel, 
közös rendezvények (terepbejárások, tematikus napok, konferenciák) formájában. 2016-ban erre 
már volt példa, amikor a cseh és szlovák talajtani társaságokkal közös szakmai kirándulás és 
terepbejárás valósult meg. Nemzetközi csereprogramok, szakmai gyakorlatok, kutatási 
együttműködések koordinálásában segítségnyújtás.  

 Kapcsolattartás és együttműködés folytatása a nemzetközi talajtani szervezetekkel (IUSS, Mission 
Board Soil Health and Food). 

 Soron következő talajtani vándorgyűlés(ek) megrendezése.  



 A térségre jellemző talajtani problémák témakörének súlypontjával (pl. aszályérzékenység, öntözés) 
nemzetközi konferencia szervezése és lebonyolítása, a hazai gyakorlatok, és problémák 
bemutatásával. A szervezésben nemzetközi társszervezetek támogatásának megszerzése.  

 Talajvédelemmel, talajok környezetvédelmével kapcsolatos társasági állásfoglalások, szakmai 
anyagok, ajánlások készítése és terjesztése a gazdálkodók és döntéshozás számára. Szakértői 
továbbképzések szervezése. 

 A hazai talajosztályozás megújításával kapcsolatosan elindult kezdeményezések folytatása. A 
párbeszéd felélénkítése. Megfontolásra érdemes a hagyományos osztályozás hibáinak 
kiküszöbölhetősége. Beszámolók az új osztályozási javaslattal kapcsolatos terepi tapasztalatokról. 
A javaslatok tesztelése, bemutatása. 

 A talajtani kutatással kapcsolatos archívumoknak (jegyzőkönyvek, felvételi térképek, monolitok, 
eszközök), típusszelvényeknek, mint a hazai kulturális örökség fontos részének felkutatása, 
összefogása, hasznosulásuk, megőrzésük, állagmegóvásuk elősegítése, szakmai közönség számára 
ismertté és hozzáférhetővé tétele. Az ezzel kapcsolatos pályázati tevékenység koordinálása, 
támogatása. Talajokhoz kapcsolódó művészeti, örökségvédelmi felhívások és pályázatok 
szervezése. 

 Megválasztásom esetén a Társaság korábbi vezetőségének tapasztalatára és támogatására nagy 
mértékben számítok, tanácsaik, a Társaság irányításában szerzett tapasztalataik lényegesen 
segítenék a működés színvonalas és hatékony folytatását. A tagság által az új vezetőségbe választott 
vezetőségi tagokkal, alelnökkel és titkárral a lehető legszorosabb együttműködésre törekedve, 
rendszeres, intenzív kapcsolattartás mellett szeretném ellátni a tisztséggel járó feladatokat.  

 

 

Nádudvar, 2022.08.21. 

 
Dr. Novák Tibor József 

elnökjelölt, MTT 

 



László Péter vagyok tudományos főmunkatárs, a Magyar Talajtani Társaság elnökhelyettese. 

Jelenleg több hazai kutatási projekt mellett az Európai Unió Talaj Misszióját tudományosan 

megalapozó projekt (Soil Mission Support) intézeti témavezetőjeként és az európai H2020 program 

keretében folyó "Klímatudatos, Fenntartható Talajhasználat és Gazdálkodás" című (EJP SOIL) projekt 

hazai kommunikációs képviselőjeként az ELKH Agrártudományi Kutatóközpont Talajtani Intézet 

Környezetinformatikai és Talajtérképezési Osztályán dolgozom.  

A Magyar Talajtani Társaság célja a talajtannal foglalkozó szakemberek összefogása és közösségi 

érdekeinek képviselete. A leköszönő Vezetőség mindezen célok elérése érdekében tudományos és 

gyakorlati előadások, szakosztályülések, vándorgyűlések és továbbképzések, illetve egyéb programok 

szervezésével támogatta a talajtan minél szélesebb körben történő művelését.  

A talaj a földi élet alapja, ezért mindannyiunk számára fontos. Ez az összetett és különleges - egyre 

inkább felérékelődő - természeti képződmény azonban érzékeny és feltételesen megújuló erőforrás, 

ezért szakszerű használatot és védelmet igényel az egész társadalom részéről. Emiatt nagyon 

fontosnak tartottuk a társadalmi szerepvállalásunkat, a társadalom érzékenyítését a talajokkal 

szemben. A talajvédelem jelentőségének (el)ismertetését kiemelten kezeltük nem csak a talajtanosok 

és gazdálkodók számára, hanem a civil lakosság körében is. Ennek érdekében tudományos 

ismeretterjesztő programokat és közösségi média kampányokat szervezünk minden korosztály 

számára. Ezeken a rendezvényeken megismertettük a résztvevőket a talajok jelentőségével és a talaj 

védelmének fontosságával, az egészséges talaj és élelmiszer kapcsolatának tudatosításával. 

Elhatároztuk, hogy a társadalom felé nyitnunk, ezért a www.talaj.hu honlap mellett a Társaság 

közösségi médiafelületén aktívan dolgoztunk. 

A Társaság munkáját az alábbiakkal mozdítottuk elő az elmúlt időszakban: 

1. Adminisztráció fejlesztése  

Tagnyilvántartó, konferencia szervező, számlázási programot vezettünk be. 

2. Vagyoni gazdálkodás stabilitásának erősítése 

A bevételeket és a kiadásokat (működési és szervezési költségek) tervezett módon kezeltük. 

3. Források bővítése 

CIVIL, AM, MTA pályázatokat nyújtottunk be. A megnyert pályázatokból befolyt összegekből fedeztük 

a rendezvények költségeit és finanszíroztuk a Társaság oktatási és ismeretterjesztési anyagainak 

elkészítését. 

4. Társadalmi szerepvállalás 

Taglétszámot bővítettük és az ismertséget növeltük a tudománykommunikáció a talajtan 

tudományának népszerűsítése és a talajokkal szembeni tudatosság növelése érdekében. 

Megválasztásom esetén mindezen célkitűzéseket és feladatokat folytatni kívánom. Úgy látom, hogy 

ennek a munkának a folytatásához a tagság minden tagjára szükségünk van, ezért a társasági életet 

valamilyen formában aktivizálni kell. A tagságon kívüli talajjal foglalkozó (szak)emberekkel meg kell 

ismertetni a munkánkat és erősíteni kell, hogy a szakmát érintő ügyekben figyelembe vegyék 

céljainkat és érdekeinket. 

Budapest, 2022. 08. 24. 

 

László Péter, elnökhelyettes jelölt 



Dr. Szegi Tamás András 

 

A Szent István Egyetemen diplomáztam 2001-ben Tájgazdálkodási Agrármérnök szakon. A 

Talajtani és Agrokémiai Tanszék munkájába másodéves hallgató korom óta veszek részt. 2009-

ben szereztem PhD fokozatot, jelenleg a MATE Környezettudományi Intézet Talajtani 

Tanszékének vagyok egyetemi docense. Vezetem a MATE-n a Precíziós szakmérnöki szakot 

és koordinálom a Talajtani Szakmérnök szakot. Jelenleg a Talajvédelmi Szakosztály Titkára 

vagyok. Számos hazai és nemzetközi rendezvény szervezésben vettem részt: Talajtani 

vándorgyűlések, Talajvédelmi szakosztályi rendezvények, Nemzetközi Talajleíró verseny és 

hazai válogatói, nemzetközi nyáriegyetemek és SZIE-MTT-IUSS konferenciák.     

A Magyar Talajtani Társaság a hazai talajtani tudomány különböző területein dolgozó oktatók, 

kutatók és gyakorlati szakemberek közös fóruma.  

Kiemelt cél, ahogy a Társaság alapszabálya is fogalmaz a Talajtan és a rokontudományok 

népszerűsítése. Jövőnk szempontjából elengedhetetlen már a legkisebb gyerekek 

környezettudatos nevelésén át, egészen a fiatal kutatók bevonásáig biztosítani az érdeklődők 

számára a lehetőséget a talajok megismerésére.  

Fontos szempont, hogy a különböző műhelyekben elért jelentős és kiemelkedő tudományos 

eredmények szélesebb körben is ismertetésre és felhasználásra kerüljenek. Gyakorlati 

szakemberek, illetve gazdálkodók, talajhasználók számára nélkülözhetetlen az igényes és 

gyakorlatias oktatás, képzés, hogy értsék, megértsék a talajok jelentőségét és tisztába legyenek 

a tudatos talajhasználat keretrendszerével. Több szolgáltató nyitott a közös 

kezdeményezésekre, sok esetben ők igénylik képzések tartását, szerződésekkel a Társaság plusz 

anyagi bevételhez juthat. Így módunk nyílik, hogy felhívjuk a társadalom figyelmét a talajaink 

sokrétű funkcióira, jelentőségére és az azokat sújtó talajpusztulási veszélyekre, folyamatokra, 

és hatásaira, a megelőzés és védekezés eszközeire.  

Az eddigi is jól működő autonóm szakosztályok további támogatása, a szakosztályi élet 

felfrissítése bevonva a gyakorlati szakembereket, gazdákat, földhasználókat, egyéb 

érdeklődőket a szakosztályi rendezvényekbe.   

Célunk a nemzetközi szakmai kapcsolatok bővítése, a „Gödöllői” iskola hagyományait 

követve, kezdeményezem és támogatom a különböző hazai és nemzetközi rendezvények, nyári 

iskolák szervezését, közös tereptanulmányutak szervezését, a Nemzetközi Talajtani Unióval és 

azok programjaival történő szorosabb együttműködés.  

 

Gödöllő, 2022. 08. 22. 

 

        Szegi Tamás  

 



Programtervezet a MTT Titkári pozíciójához 

 

Köszönöm a megtisztelő jelölést a Magyar Talajtani Társaság titkári feladatainak ellátására. 

Először is szeretnék bemutatkozni: 

Biológusként végeztem a Kossuth Lajos Tudományegyetemen. Talajtannal 2001 óta 

foglalkozok a DE AKIT Nyíregyházi Kutatóintézetében. PhD fokozatomat a Szent István 

Egyetem Környezettudományi Doktori Iskolájában szereztem meg. Fő kutatási területem a 

szerves és szervetlen hulladékok és melléktermékek hasznosítása, azok talajmikrobiológiai 

hatásai. A Magyar Talajtani Társaság Talajbiológiai Szakosztályában jelenleg a szakmai 

tanácsadó testület tagja vagyok, 2014-2018 között pedig a szakosztály titkári teendőit láttam el. 

A pozícióval és a Magyar Talajtani Társaság tevékenységével kapcsolatos elképzeléseimet, 

gondolataimat az alábbiakban foglalom össze: 

A titkári feladatok az MTT Alapszabályában pontosan meghatározottak („intézi a Társaság 

igazgatási ügyeit. Elkészíti a Társaság munkatervét, költségvetési előirányzatát, az évzáró 

jelentést, melyeket a Választmány elé terjeszt. Szerkeszti és elektronikus formában terjeszti a 

Társaság Hírlevelét.”). Ezeket a feladatokat az Elnökkel és Alelnökkel együtt, az ő munkájukat 

támogatva kell titkárként elvégeznem. A tevékenységemet azonban saját értékrendem is 

meghatározza, így a Magyar Talajtani Társaság további működésével kapcsolatban az alábbi 

javaslataim vannak a következő 4 éves ciklusra: 

1. Szeretném, ha a talajok esetében is nagyobb hangsúlyt kapna a „holisztikus szemlélet”, 

vagyis a szakosztályok szerint elkülönült tudományterületek szorosabb együttműködése 

megvalósulna. A talaj, mint élő rendszer esetében is minden mindennel összefügg, vagyis 

pl. a talajfizika – talajkémia – talajbiológia, a talajtermékenység – talajszennyezés – 

tápanyaggazdálkodás mind olyan területek, melyek egymás mellett, egymást erősítve 

tudnának megjelenni, pl. közös rendezvényeken. 

2. Fontosnak tartom, hogy a talajtani eredményeket, a kutatók szaktudását közelítsük a 

gyakorlathoz, a gazdálkodókhoz. Számukra a mindennapi tevékenységük során 

létfontosságú, hogy legalább alap talajtani ismereteik legyenek, illetve a tevékenységük 

során felmerülő problémáikra hiteles válaszokat kapjanak. Ebben a kérdésben talán a 

Magyar Talajtani Társaság a legilletékesebb, hiteles szervezet. És ebben az esetben is 

beigazolódik, hogy nincs új a Nap alatt: A Talajbiológiai Szakosztály 1968-as Tudományos 

Ülése „bebizonyította, hogy a Talajtani Társaság transzmissziós szerepet tölt be a tudomány 

és a gyakorlat között.” (Dr. Fekete Zoltán (szerk.): Az agrárfejlődés szolgálatában. A 

Talajtani Társaság tevékenysége. Budapest, 1981. p. 38.) 

3. A jelenlegi klimatikus változások korszakában fontosnak tartom, hogy a Magyar Talajtani 

Társaság a mezőgazdaságot érintő döntések kidolgozásában vegyen részt mint szakmai 

szervezet. Különös jelentőséggel bír, hogy felhívjuk a figyelmet a talaj szerepére a 

vízkészlet-gazdálkodásban, de tulajdonképpen bármelyik, a talajokat fenyegető veszély 

meglétére és a káros hatások csökkentésének lehetőségeire a lehető legtöbb fórumon fel kell 

hívnunk a gazdák és a döntéshozók figyelmét. Fontosnak tartom, hogy javasoljunk 

megoldásokat minden lehetséges nyilvános megjelenési lehetőséget felhasználva, ahol a 

Magyar Talajtani Társaság érintett Szakosztályainak véleménye képviselhető, megosztható. 



4. Fontosnak tartom továbbá a fiatal és kevésbé fiatal generációk szemléletformálását. Ebben 

a TAKI nagyon erősen jelen van, örülnék neki, ha mindez a továbbiakban a Társasággal 

együttműködve folytatható, esetleg kiszélesíthető, tovább fejleszthető lenne. 

5. A nemzetközi kapcsolatok létfontosságúak. A MTT tevékenysége az IUSS-ben folyamatos 

és jelentős. Emellett fontosnak tartom az egyes országok nemzeti talajtani társaságaival való 

szoros együttműködés kialakítását, működtetését is. 

Végül, de nem utolsó sorban, megválasztásom esetén igyekszem legalább olyan jól végezni 

majd a titkári teendőket, mint Bakacsi Zsófia az előző két időszakban. 

Előre is köszönöm, ha megtisztelnek bizalmukkal! 

 

Nyíregyháza, 2022. 08. 22. 

 

 

Makádi Marianna 

DE AKIT Nyíregyházi Kutatóintézet 
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