
Tisztelt Társasági Tagok! 
 
Az alábbiakban négy hazai és egy külföldi rendezvényre hívom fel a figyelmüket: 
 

1. Az idei év legnagyobb MTT-s rendezvénye a pécsi Talajtani Vándorgyűlés, melynek első körlevelét 
mellékelem. 
 
A Vándorgyűlés 2018. augusztus 30-szeptember 1. között kerül megrendezésre „Talajhasználat-
funkcióképesség” címmel, a hagyományos 2 előadónap + 1 terepi nap megosztásban. A vándorgyűlés 
kiemelt témája az ültetvények víz- és tápanyag-gazdálkodása és a talajvédelem. 
Formabontó módon, a vándorgyűlések történetében először kerül majd sor pódiumbeszélgetésre, 
meghívott előadókkal és moderátorral, annak érdekében, hogy valódi szakmai eszmecsere 
bontakozhasson ki a résztvevők között. A pódiumbeszélgetés témáját és a program részleteit egy 
későbbi hírlevélben ismertetjük. 
 
A közeljövőben esedékes további programok, „beharangozók”:  

2. Február 27. : A Talajszennyezettségi Szakosztály programja 
„A szennyvizek mezőgazdasági elhelyezésének, illetve hasznosításának aktuális kérdései” 
tárgyában a Magyar Hidrológiai Társaság Mezőgazdasági Vízgazdálkodási Szakosztálya 2018. február 
27- én, keddi napon, 10 órai kezdettel rendezi a kerekasztal megbeszélést.  
A rendezvény helye: Magyar Hidrológiai Társaság 1091 Budapest, Üllői út 25. 320. sz. terem.  
Csatoltan: az MHT Vízgazdálkodási Szakosztályának 2018. február 27-i rendezvényének részletes 
programja. 
A szervezők minden érdeklődő kollégát szeretettel várnak! 
 

3. Március 8.: A Társaság évi rendes közgyűlése, melyre minden tagtársunkat szeretettel várjuk. 
Helyszín: A Társaság székhelye- Budapest, Herman Ottó út 15. 
Időpont: 14.00 
A közgyűlés napirendjén szerepel: 

- A Vezetőség és a szakosztályok éves beszámolója 
- Az MTT gazdálkodásának ismertetése, pénzügyi beszámoló 
- az esedékes tisztújítás előkészítése, Jelölő- és Szavazatszámláló Bizottság felállítása 
- Vándorgyűléssel kapcsolatos teendők, beszámoló az eddigi tevékenységről 

 
4. Március 21.: „TIM 25” 

A Talaj Információs és Monitoring rendszer működésének/fennállásának 25. évfordulójára a Nemzeti 
Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, Növény-,Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatósága, 
Talajvédelmi Hatósági Osztálya és a Magyar Talajtani Társaság szakmai konferenciát szervez.  
A regisztráció lehetőségét és a program részleteit később ismertetjük.  
FONTOS! A TIM és a működtetésével, használhatóságával, jövőbeni felhasználásával kapcsolatos 
téma igen fontos a hazai talajtanos szakma részére. Az MTT Vezetősége kéri, hogy azok a 
szakemberek, akik hozzászólással jelentkeznének a témában, írásban jelezzék ezt a szándékukat a 
talajtanitarsasag@gmail.com címen, vagy a Tóth Tibornak, a Társaság elnökének (tibor@rissac.hu). 
 

5. Szeptember 6-7.: Talajfejlődés konferencia Lengyelországban 
A szervezők felhívása:  
„On behalf of the organizing committee, we invite you to participate in the scientific conference 
"Soils genesis and evolution in landscape" organized on 6-7 September 2018 in Warsaw. 
The conference is devoted to the issues of the genesis and evolution of soils in various landscapes. 
The intention of the organizers is that it should be a cyclic conference held every two years. 
Detailed information about the conference can be found at: 
https://sites.google.com/site/sgesggw/home 
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Sincerely 
Jerzy Jonczak 
Chair of organizing committee” 
 
 
 
 
Üdvözlettel: 
Bakacsi Zsófia  
MTT titkár 


