
A Magyar Talajtani Társaság, 

a Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Talajtani és Agrokémiai Intézete, 

a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Földrajzi Intézete 

és a Pécsi Tudományegyetem Szőlészeti és Borászati Kutatóintézete 

„Talajhasználat – funkcióképesség” 
címmel 

Talajtani Vándorgyűlést  
rendez  

Pécsen, 2018. augusztus 30. - szeptember 1. között. 

A Vándorgyűlés megszervezésével a Magyar Talajtani Társaság a lehető legszélesebb körű szakmai 

fórumot kívánja biztosítani a talajtan területén oktató, kutató tudományos érdeklődésű szakemberek; 

a hatósági munkát végző felügyelők; a szaktanácsadói, tervkészítői tevékenységet végző szakértők; 

valamint minden egyéb érdeklődő számára, hogy beszámoljanak a szakmát érintő újdonságokról és 

megvitassák a Vándorgyűlés témájához kapcsolódó területek aktuális talajtani kérdéseit. 

Vándorgyűlés szakmai programjának részét képezi a NÉBIH talajvédelmi szakértői továbbképzése. A 

szakértők részére a továbbképzés elfogadásához a pénteki napon megrendezésre kerülő délelőtti 

szekcióülésen, a délutáni elméleti előadásokon, és a szombati terepi napon kötelező a részvétel. A 

szekcióülésre várjuk a talajvédelmi problémákat felvető előadásokat és a gyakorlati tapasztalatokat. A 

szakértőket kérjük, mindenképpen jelöljék majd a jelentkezési lapon a továbbképzésen történő 

részvételi szándékukat. 

A vándorgyűlés témája: A talajvédelem szerepe a mezőgazdasági terhelés hatására jelentkező 
talajállapot változás mérséklésében 

A vándorgyűlés kiemelt témája: Az ültetvények víz- és tápanyag-gazdálkodása és a talajvédelem 

A konferencia helyszíne:  

Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar 

7624 Pécs, Ifjúság útja 6. 

Előzetes program:  

Augusztus 30. (csütörtök) 
9:00 -10:00 regisztráció  
10:00-12:00 megnyitó és plenáris ülés  
12:00-13:30 ebéd  
13.30-15.00 szekcióülések  
15:00-15:30 szünet  
15:30-17:30 szekcióülések  
17:30- poszter szekció bemutató  
 
Augusztus 31. (péntek) 
9:00-10:30 pódium beszélgetés felkért előadókkal  
10:30-11:00 szünet  
11:00-12:30 pódium beszélgetés, hozzászólásokkal 
12:30-13:30 ebéd  
13:30-15:00 szekcióülések, szakértői továbbképzés  
15:00-15:30 szünet  



15:30-17:30 szekcióülések, szakértői továbbképzés  
19:00-24:00 szakember találkozó  
 
Szeptember 1. (szombat) 

8:00-14:00 terepi nap  
 
Regisztrációs díj  

 
MTT 

tagok 
Nem MTT 

tagok 
Hallgatók 

Nem MTT 
tag hallgatók 

Július 1. után 
vagy helyszíni 

díjfizetés esetén 
Két napos 
(aug. 31.-szept. 1.) 

35 000 Ft. 45 000 Ft 25 000 Ft 30 000 Ft +5000 Ft 

Teljes 
(aug. 30.-szept. 1.) 

40 000 Ft 50 000 Ft 30 000 Ft 35 000 Ft +5000 Ft 

 

A regisztrációs díj tartalmazza a regisztrációs csomagot és a konferencia kiadványt, az érvényesség 

napjára vonatkozóan a konferencián való részvételt, az ebédet, a szünetekben kínált ételt és italt, 

valamint a vacsorát a szakember találkozón. 

A végleges program és a regisztráció részletei a határidőkkel a következő körlevelekben kerülnek 

ismertetésre. 

A rendezvényre minden érdeklődött szeretettel várunk! Szerda estére előzetes regisztrációval 

találkozót hirdetünk azoknak, akik a konferencia hivatalos programja előtt érkeznek Pécsre. 

 

Üdvözlettel: 

MTT Vezetősége és a 

Vándorgyűlés Szervezőbizottsága 

 


