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Kedves Talajbiológus kollégák, 

 

Az MTT Talajbiológiai Szakosztály Szakmai Testülete az alábbi aktuális információkat küldi 

Önöknek: 

 

1. Beszámoló konferencia részvételről, talajbiológiai képviseletekről 

 

a) A Biokultúra Közép-Magyarországi Egyesületének kezdeményezésére az ökológiai 

gazdálkodást folytatóknak érdeklődésre számot tartó előadássorozat kezdődött. Ezek 

helyszíne a Biokultúra Központi Klubja, a Magyar Mezőgazdasági Múzeum és 

Könyvtárban. 2017. január 24-én Biró Borbála tartott igen nagy érdeklődésre számot tartó 

előadást „Mire jók a baktériumtrágyák, mikor és hogyan használjuk” cimmel. Ezeknek a 

készítményeknek a felhasználását igen nagy bizonytalanság övezi, mivel sok az ismeretlen 

tényező és a gazdák nehezen igazodnak el köztük. A nagy érdeklődésre tekintettel a témával 

kapcsolatban további előadások várhatók. Az előadásokon bárki részt vehet.  

 

A következő téma 2017. február 28-án 17.00 órakor Székely Gyöngyvér: „A modern 

biológiai növényvédelem reális hazai lehetőségei címmel” kerül napirendre. 

www.biokultura.org/hu/.../968-eloadasok-biokultura-kozep-magyarorszagi-egyesulet 

Az alkalmak lehetőséget adnak a résztvevőknek arra, hogy gyakorlati ismereteiket, 

tapasztalataikat megoszthassák és véleményt cseréljenek.  

 

2. Újdonságok, hírek, egyéb információk 

 

a) Megjelent az ICGEB rendezvény pályázatának felhívása  

Konferenciák, kurzusok, workshop-ok megrendezésére lehet pályázni. Részletes 

információk az alábbi linken találhatók: http://mmt.org.hu/hu/aktualis/dijak_palyazatok 

b) Biológiai talajerőgazdálkodó mérnök/szakember képzés indul.  

A biológiai szemlélet és a talajbiológiai tudás hiányát/szükségességét jelzi a SZIE 

Kertészettudományi Kar Talajtan és Vízgazdálkodás Tsz-e által meghirdetett szakirányú 

továbbképzés indulása, először hazánkban, több mint kétszeres túljelentkezéssel.  

 

c) Könyvbemutató 

2018. január 26-án, pénteken a Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és 

Környezettudományi Karán mutatták be Dr. Birkás Márta professzor nemrég megjelent 

Talajművelési ABC című könyvét. Az eseményen tanítványok és kollégák sokasága 

http://www.biokultura.org/hu/.../968-eloadasok-biokultura-kozep-magyarorszagi-egyesulet
http://mmt.org.hu/hu/aktualis/dijak_palyazatok


 

köszöntötte a professzor asszonyt és dedikáltatta új könyvét. A 2010-ben a Mezőgazda 

Kiadónál megjelent – azóta is sikeres – Talajművelők zsebkönyve után a szerző igazi 

különlegességgel lepte meg a talajokért tevő és tenni akaró olvasóit. A könyv bevezetőjében 

így ír: „A Talajművelési ABC egyaránt szól a szakmát éppen kezdő, és az abban már 

előhaladt szakembereknek, az agrároktatásban pedig segédkönyvként használható. [...]E 

szakkönyv a talajminőség javító, talajszerkezet-, víz-, szervesanyag- és költségkímélő 

művelésre áttérés hasznosságát sugallja, bemutatva azokat a feltételeket is, amelyek 

teljesítésével ezek a célok sikerülhetnek. A 2009-2012 évek között a hazai szántóterület 

felét kímélő módon művelték. A csapadékos őszi idényekben azonban visszaesik a 

kímélően művelt területek aránya, a talajokban nehezen javítható, a termesztés biztonságát 

veszélyeztető károk keletkeznek, olyan károk, amelyek nagyobb részét, kellő tudás 

birtokában el lehetne kerülni. Ez a tapasztalat vezetett arra, hogy ezt a könyvet meg kell 

írni, és közre kell adni.”Dr. Posta Katalin, a Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar 

dékán asszonya a könyvbemutatón elmondta, hogy a Talajművelési ABC megjelenése nem 

csak a szerző és a Kiadó számára öröm és büszkeség, hanem a Karnak is, hiszen az új mű 

azt is jelzi, hogy Dr. Birkás Márta személyében az MKK a talajművelés és talajhasználat 

oktatása és kutatása területén egyedülállóan elhivatott  oktatóval büszkélkedhet. A könyv 

megrendelhető/vásárolható a Mezőgazda Kiadónál (Tel.: +36 1 489 8891., 

https://www.mezogazdakiado.hu) 

3. Konferencia részvételi lehetőségek 2018-ban 

 

a) Agrosym 2018 konferencia,2018. október 4-7. Jahorina 

Évente megrendezésre kerülő, 1000-nél több résztvevővel, elsősorban a keleti 

országokból. Jelentkezési határidő: 2018. 04.20.  

Link: 

http://comm100email20.com/Newsletter/Newsletter_EmailWebVersion.aspx?key=9X

aAUo92EKF%2bOipqrjw0Q%2bfMUHqQr%2fGhLHlWnuyd3%2ftVMyH2Hkwc4f

a87mdrfGbkzgx3K9bJpuw%3d&siteId=53331 

  

b) 19th International Conference on Heavy Metals in the Environment 

2018. július 22-25 között megrendezésre kerülő konferencia, melynek jelentkezési 

határideje február 19. A konferencia honlapja itt található:  

https://ichmet2018usa.org/  

 

  
4. PhD védések: 

 

a) A Szent István Egyetem, Környezettudományi Doktori Iskolájában kerül sor Farkas Milán  

Monoaromás szénhidrogének mikrobiális lebontása oxigénlimitált közegekben című  

PhD értekezésének nyilvános vitájára. 

Helyszín: SZIE Gödöllő, Főépület, Földszinti Rektor Díszterem  

Időpont: 2018-II-06 14:00 

Témavezetők: Szoboszlay Sándor és Táncsics András 

tel:+36%201%20489%208891
https://www.mezogazdakiado.hu/
http://comm100email20.com/Newsletter/Newsletter_EmailWebVersion.aspx?key=9XaAUo92EKF%2bOipqrjw0Q%2bfMUHqQr%2fGhLHlWnuyd3%2ftVMyH2Hkwc4fa87mdrfGbkzgx3K9bJpuw%3d&siteId=53331
http://comm100email20.com/Newsletter/Newsletter_EmailWebVersion.aspx?key=9XaAUo92EKF%2bOipqrjw0Q%2bfMUHqQr%2fGhLHlWnuyd3%2ftVMyH2Hkwc4fa87mdrfGbkzgx3K9bJpuw%3d&siteId=53331
http://comm100email20.com/Newsletter/Newsletter_EmailWebVersion.aspx?key=9XaAUo92EKF%2bOipqrjw0Q%2bfMUHqQr%2fGhLHlWnuyd3%2ftVMyH2Hkwc4fa87mdrfGbkzgx3K9bJpuw%3d&siteId=53331
https://ichmet2018usa.org/
https://doktori.hu/index.php?menuid=192&lang=HU&sz_ID=2350&show=1
https://doktori.hu/index.php?menuid=192&lang=HU&sz_ID=9812&show=1


 

 

  

5. Javaslatok kérése a 2018-as szakmai aktivitásokhoz: 

 

A 2018-as évben az MMT kétévente megrendezett Talajtani Vándorgyűlésére kerül sor.  

Ennek helyszíne a Pécsi Egyetem lesz, várható időpontja 2018. szeptember 1-3. Az erre 

vonatkozó körlevél is hamarosan elérhető lesz. Amennyiben a Talajbiológiai 

Szakosztályhoz tartozó további rendezvény(ek)re van, lesz lehetőség, vagy tervben 

vannak ilyenek (akár helyi, akár országos, vagy nemzetközi jellegű), úgy kérjük, hogy 

arról küldjenek tájékoztatást felénk, hogy az éves tervezett programokról időben 

tájékoztatást tudjunk adni.  

 

6. További információk küldése a következő hírlevélbe: 

 

Az MTT Talajbiológiai Szakosztály következő hírlevelébe várunk információkat a 

következőkről:  

- Konferencia-részvételi lehetőségek 2018-ra 

- Kutatási, módszertani érdekességek 

- Védések 

- A tagtársak számára is fontosnak gondolt könyvek, összefoglaló cikkek, saját 

közlemények és ismeretterjesztő anyagok 

- Egyéb hasznos információk, vélemények, hozzászólások, javaslatok  

 

 

Budapest, 2018. február 05.     

 

Üdvözlettel, 

Biró Borbála 

és  

Makádi Marianna,  

Kotroczó Zsolt 
 

 

 


