
Pisztor Lfszl6
,,C6lspecifikus t6rbeli predikci6k kidolgozrisa feladatorientiilt, t6rk6pi alapf

talajinform6ci6k el6fllitrisira_" c. MTA doktori (D.Sc.) 6rtekez6s birilatz

Az MTA Doktori Tan6cs6t6l felk6r6st kaptam P6sztor LdszI6 MTA doktori 6rtekezdse
birftlatdnak elkdszit6s6re. Bir6latomat pontokban csoportosilvaazalibbiakban adom meg.

1. A dolgozat t6mfjhnak id6szeriis6ge

Az atmoszflra, a hidroszfdra, alitoszfdra 6s a bioszfdra metsz6spontj6ban elhelyezkedo talaj
kiemelt fontoss6gir kornyezeti elemnek 6s termdszeti er6forr6snak tekinthet6. A talajok
rillapot6nak tdrbeli jellemz6s6hez, a talajkfpzod6si- 6s talajpusztul6si folyamatok foldrajzi
elterjed6s6nek vizsgiilatfthoz, valamint a talajok 6ltal is drintett k<imyezeti folyamatokhoz
kapcsol6d6 feladatok szempontj6b6l kiemelt fontoss6gri a talajokra vonatkoz6 ismeretek
terbeli 6rv6nyess6g6nek 6s terkepezhetos6gdnek magas szinvonalf vrzsgflata, a

talajtulajdons6gok, talajfunkci6k 6s szolg6ltat6sok, valamint atalajjal kapcsolatos folyamatok
regronahzfifsa.

Az 6rtekez6s t6m6ja nemzetkozi szinten is kiemelt fontossdgri 6s igen idoszerti. Magyarorszitg
igen jelentos hagyomiinyokkal bfr a klasszikus talajt6rk6pez6s teriilet6n, legyen szo akftr az

alapadatokkal val6 ell6totts6gr6l, vagy innovativ m6dszerek alkalmazilsfr6l. Az elkdszitett
6rtekezds is hozzflfurulhat aLlhoz, hogy hazilnk a nemzetkozi kutatftsi t6rben a tdrbeli
talajinform6ci6k kezel6se tertilet6n tov6bbra is a tud6s transzfer szolgilltatoi oldal6n foglaljon
helyet.

A bemutatott kutatris szdmos teri.ileten (pl. mez6gazdasdg, kornyezet- 6s term6szetvddelem,
vizgazditlkodds, teriilethasznalat) ad a gyakorlat szttmilra is hasznosithat6 6s fontos
eredm6nyeket. Hidrogeol6guskdnt fontosnak tartom kiemelni az 6rtekez6s azon fj
eredm6nyeit is, amelyek lehet6v6 teszik a felszin alatti vizk6szletek utrinp6tl6d6sSnak
pontosabb meghatftroz6stfi, a talajban tort6n6 vizrakthrozrlsi folyamatok jobb megdrtdsdt,
tov6bb6 az aszily 6s belviz vesz6lyeztetetts6g m6rtek6nek csokkent6s6t.

2. A dolgozat szerkezete, arfnyai 6s fel6pit6se

A terjedelmes, 159 oldalas doktori dolgozat meg6rtds6t sz6mos 6bra 6s tilblazat segiti. Az
dsszesen 9 fejezetbol 6116 dolgozat szerkezete es arhnyai megfelelnek az ilItalirnos formai
elvdr6soknak.

Az MTA ATK Talajtani 6s Agrok6miai Int6zet6nek Talajt6rk6pez6si 6s

Kornyezetinformatikai Osztirlyfln a hosszir ideje vdgzett kutatSsok egyik kozponti eleme a
felhaszn6l6i ig6nyeket cllzottan 6s optim6lisan kiel6git6 talajt6rk6pek 6s t6rbeli
talajinform6ci6k elo6llit6sa. Pilsztor Lilszlo 6rtekez6s6ben talajtani 6s kdrnyezeti adatokon,
klasszikus talajtani tud6son, t6rinformatikai, t6rstatisztikai 6s adatb6nySszati m6dszereken
alapul6, c6lspecifikus tdrbeli predikci6kb6l 6s azok eredm6nyeib6l mutat be egy sz6les

spektrumri v6logat6st az utols6 mintegy tizdves idoszak kutat6si eredm6nyeib6l.
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Az elso fejezetben a probl6ma felvetds 6s c6lkituz6sek defini6I6sa tort6nik meg. A 2.

fejezetben a Digit6lis Ikeybig Talajinform6ci6s rendszer reambulilciSjdt mutatja be a szerzo.
A 3. fejezetben a DKTIR orsz6gos ki6ptil6s6vel rij megvil6git6sba keriilo k6t lehatdrol6si
probl6ma funkcion6lis talajtdrk6pi vonatkoz|sar keriilnek l6rgyaI6.sra. A 4. fejezetben aha.ai
talaj teradatok elo6llit6s6nak digit6lis talajt6rk6pezdsi modszerek felhasznfifs6val tortdno
rijragondolilsdra tesz javaslatot P6sztor L6szIo. Az 5. fejezet a Tokaji trirt6nelmi borvid6k
term6helyi potenci6lj6nak felt6r6sa c6lj6b6l vlgzett kutat6si munka eredm6nyeit mutatja be. A
6. fejezetben ftildfelszini, felszinkdzeli rdtegek komplex kornyezeti folyamatainak t6rbeli
modellez6s6re mutat be k6t p6ld6t a szerzo. A 7. fejezetben P6sztor L6szlo nyolc teriileten
fogalmazza meg tdzisszenien on6ll6 munkdj 6nak rij tudomrlnyo s eredmdnyeit.

3. A vizsgflt t6makiir szakirodalm6nak feldolgozr[sa

Az 5rtekezes 9. fejezete az irodalomjegyzek huszonk6t oldalon kereszttil adja meg az
dolgozatban konekt m6don hivatkozott nemzetkozi eshazai publik6ci6kat. Az 6rtekez6st 6s a
hivatkozott publikrici6s list6t 6ttekintve meg6llapithat6, hogy a szerzT igen sz6lesk<inien 6s

alaposan feldolgozta a bemutatott kutat6si t6makcir6nek m6rt6kad6 szakirodalmht B6r a

dolgozat alapvet6en digit6lis talajt6rk6pez6ssel foglalkozik, a szerzo jelent6s mdrt6kben
feldolgozta 6s integrrilta a kapcsol6d6 talajtani, foldtani, hidrol6giai, kcimyezetv6delmi,
mezogazdasttgr, 6kol6giai, t6rinformatikai 6s t6rstatisztikai ismereteket is. Ez az
interdiszciplin6ris megk<izelit6s a kapott eredmdnyek feldolgoz6sa vonatkozfsdban alapvet6
fontoss6gf volt a helyes konkhizi6k levon6sa szempontj6b6l.

4. Az alkalmazott vtrsgf,lati m6dszerek

P6sztor LdszlS avrzsgiiati m6dszerek tekintet6ben igen sz6les eszkoztitr1u alkalmaz meggyozo
magabiztossdggal az ertekez6s6ben. A talajokra vonatkoz6 t6rkdpi alapir inform6ci6ig6ny
kor6bban is jelentos volt, napjainkban azonban amellett, hogy boviil, egyidejrileg jellege is
vfiLtozik mind hazai, mind nemzetkozi vonatkoz6sban. Ez az elv6rils szerencs6s m6don
egybeesik azzal a hatalmas technol6giai ugriissal, amely a talajokra vonatkoz6 inform6ci6k
gyujtds6nek m6dj6ban 6s azok t6rbeli becsldsdnek kivitelez6s6ben (6sszess6g6ben a

talajtdrkdpez6sben) az ut6bbi idoszakban kezd6dott 6s jelenleg is zajlik. A szerzo a

geoinformatrkdra, a tdverzekeldsre, a geostatisztikdra es az adatbhnydszatra a digit6lis
talaj tdrkdpe zes negy pill6rekdnt tekint.

A dolgozatban bizonyit6st nyert, hogy Phsztor Ltszl6 kiemelkedo szinvonalon ismeri a

digit6lis talajtdrkdpezls hazai 6s nemzetkozi modszereit. A szerzo munk6inak eredmdnyei
jellemzoen k6t, egym6ssal <jsszeftiggo, de m6gis on6116 reszbol tevodik ossze: egyreszt az

adott c6l e16r6se 6rdek6ben kifejlesztett perdikci6k, milsrlszt az ezek alapjftn k6sztilt
tematikus c6ltdrk6pek lehetos6g szerint kieg6szitve a t6rbeli megbizhatosiigra vonatkoz6
becsl6ssel.

5. A dolgozat tudomfnyos 6rt6ke

A c6lspecifikus t6rbeli predikci6kra 6piilo t6rk6pi alapri talajinform6ci6k eloilllitdsdval
innovativ m6don foglalkoz6 MTA doktori 6rtekez6s tudom6nyos 6rt6ke nyolc tdzisben
osszpontosul. A dolgozat bir6l6jak6nt mind a nyolc tezist rij tudom6nyos eredm6nykdnt
fogadom el. Megdllapithat6, hogy a t6zisek a gyakorlati szakemberek sz6m6ra is j61

adaptalhat6 i smereteke t lartalmaznak.
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Az lrtekez6sben a szerzo c6lspecifikus predikci6k kidolgozSs6t mutatta be feladatorient6lt,
t6rk6pi alapri talajinform6ci6k el66llit6s6ra, illetve azok eredmdnyek6nt sziiletett tematikus
c6lt6rk6peket, tobbs6g6ben kieg6szitve a t6rbeli megbizhatos6gikra vonatkoz6 becsl6ssel. Az
elv|gzett kutat6munka sor6n alapvet6 szempont volt a felhaszn6l6i ig6nyeket c6lzottan 6s

optim6lisan kiel6gito talajt6rk6pek 6s t6rbeli talajinform6ci6k elo6llit6sa.

6. Az firtekezfishez kitt6d6 tudomfnyos kiizlem6nyek 6rt6kel6se

P6sztor Ldszlo 6rtekez6s6hez kcit6do, megjelent publik6ci6k list6ja minden tekintetben eleget

tesz az MTA doktori cimmel kapcsolatos 6ltal6nos elv6rSsoknak. A bemutatott saj6t

publik6ci6s teljesitmdny nemzetkozi m6rc6vel is kiemelkedonek tekintheto. A szerzo

megjelentette kutat6si eredmdnyeit sz6mos rangos hazai 6s nemzetkozi foly6iratban,
konyvr6 szletben, valamint konferencia kiadvrinyb an.

7. Az Crtekez6ssel kapcsolatos k6rd6sek

A bir6l6 rdszdrol k6t k6rd6s fogalmaz6dott meg az 6rtek6sben leirtakhoz kot6doen.

- A talajt6rkdpez6sben hatalmas vfitozfst hozott az egyes talajkepzl tenyezok
szerepdnek numerikus formalizillSsa. A digit6lis talajterkepezes t6rinformatikai
kornyezetben integr6lja atalajtani 6s kornyezeti adatokat, a klasszikus talajtani tud6st
6s a modern adatb5nyfszati, geostatisztikai m6dszereket. Az eriekez6sben nagyon sok
peldii tal6lunk modern adatb6ny6szati es geostatisztikai m6dszerek alkalmazdsira. A
kiugr6 vagy az rin. ,,outlier" adatok kezel6s6re milyen m6dszer vagy m6dszerek
alkalmazfsftttafia legink6bb javasolhat6nak az eddigi tapasztalatok alapj6n a digit6lis
talajt6rk6pez6sben?

- Felszin alatti vizkeszletekkel foglalkoz6 szakemberk6nt kiemelked6 6s nagyon j6l
hasznosithat6 tudom6nyos eredm6nynek tartom a belviz e16nt6s veszelyeztetetts6g
tdrk6pezdssel kapcsolatos meg6llapit6sokat a 6.I. fejezetben. Az 5rtekez6sben emlitett
talajvizszint adatok 6s a domborzat frgyelembev6tel6vel lehets6ges a belviz kialakulis
okak6nt kizfuni a talajviz felfakad6st a belviz veszelyeztett teriiletek egy rcszenel?
Norm6l hidrol6giai vizsg6latokkal nagyon sok esetben nem lehet meg6llapftani a

belviz elcint6s igazi okifi egy-egy adott teriileten. Azaz felszini viz vagy felszin alatti
viz okoz6ja-e egy-egy teriilet id6szakos elont6s6nek.

8. A disszertrfcir6 nyelvezet6vel, stflusfval, 6rthet6s6g6vel, ki6llftrlsr[val, eszt6tikumrival
kapcsolatos 6szrev6telek

A disszertiici6 nyelvezet6vel, stilus6val, ki6llit6s6val 6s esztdtikum6val kapcsolatban az alilbbi
me gfilapitits okat te s zem.

A tdbb mint 150 oldalas 6rtekez6s j6l szerkesztett 6s j6l 6rtheto olvasm6ny. A dolgozatban
nagyon sok mindent kiv6nt a szerzo megjeleniteni, amelyet r6szben rigy tudott el6mi, hogy
sok esetben a szok6sosn6l kisebb m6retu fhrfrkat alkalmazott A kis 6bramdret sajnos n6h6ny
esetben az erthetoseg es az eszt6tikum rov6s6ra megy. P6ld6ul a 109. es II2. oldalon tal6lhat6
6br6k feliratai m6g nagyit6val is nehezen olvashat6k. A negativumok felsorol6sa azonbanitt
v6get is 6r. Osszesdg6ben a dolgozat egy egy j6l 6rtheto 6s ig6nyesen <issze6llitott munka,
amely nagyon sz6les teriileten mutatja be a szerzo talajtani t6rk6pez6ssel kapcsolatos kutat6si
eredm6nyeit.



9. A bfr6l6 rill6sfoglal6sa

A benyujtott MTA doktori 6rtekez6s szakmai 6rt6ke vitathatatlan, az ij tudom6nyos
eredm6nyek egy6rtelmtiek. P6sztor Lhszl6 szakmai felk6sziilts6ge nemzetkozi m6rc6vel is
kiemelked6 szinvonahinak tekinthet6. Ennek alapjan nyilatkozom, hogy a doktori munka
tudom6nyos eredm6nyeit elegend6nek tartom az MTA doktora cfm megszerz6sdhez, a

nyilv6nos v6d6s kitriz6s6t javaslom.

Miskolc - Egyetemvfnos, 20119.jrilius 29.

Prof. Dr. Szrics Pdter
intezeti tanszdkvezet6, egyetemi tanhr, azMT A doktora
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