
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 


