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Kedves Talajbiológus Kollégák, 

 

Az MTT Talajbiológiai Szakosztály Szakmai Testülete az alábbi aktuális információkat küldi 

Önöknek: 

   

1. Jelentkezés a Magyar Talajtani Társaság Vándorgyűlésére 

 

A Magyar Talajtani Társaság idei Vándorgyűlésére 2018. aug. 30 és szept. 1 között 

(csütörtök, péntek és szombati napokon) kerül sor. A jelentkezési határidő 2018. május 31. 

Regisztrálni lehet a http://www.talaj.hu/regisztracio címen. Az ezzel kapcsolatos, további 

információkat tartalmazó 2. körlevelet ismét közreadjuk. 

A vándorgyűlés „A talajvédelem szerepe a mezőgazdasági terhelés hatására jelentkező talajállapot 

változás mérséklésében” címmel kerül megrendezésre, ezzel kapcsolatosan kiemelt téma: „Az 

ültetvények víz- és tápanyag-gazdálkodása és a talajvédelem”.  
 A témákkal kapcsolatosan 4 szekcióban van lehetőség előadások és poszterek bemutatására. 

  
    I. szekció: Talajfizika, ültetvények vízgazdálkodása Szekció vezető: Makó András  

II. szekció: Ültetvények tápanyag-gazdálkodása Szekció vezető: Lehoczky Éva  

III. szekció: Ültetvények biodiverzitása, talajfunkciók Szekció vezető: Biró Borbála  

IV. szekció: Talajdegradáció – Talajvédelem Szekció vezető: Dobos Endre 
 

Ahogy látható, a talajbiológiai folyamatok, a talajok biodiverzitása és az azokkal kapcsolatos 

talajfunkciók külön szekcióba kerültek, így lehetőség lesz ott, vagy akár a másik 3 kapcsolódó 

szekcióban is a Talajbiológiai Szakosztály tagjainak az eredményeik bemutatására, 

módszertani egyeztetésre, vagy akár specifikus kérdések megbeszélésére is. Kérjük a Tisztelt 

Talajbiológus Kollégákat, hogy minél többen, a talajbiológia minél többféle területéről 

vegyünk részt a Vándorgyűlésen, lehetővé téve egy erős Talajbiológiai Szekció létrehozását, 

amihez a lehetőséget, mint szervező is megkaptuk.  

 

2. Konferencia részvételi lehetőségek 2018-ban 

A Tiszántúli Agrártudományi Napok keretében rendezendő „Magyar mezőgazdaság kihívásai” 

című konferencia 2018. szeptember 6-án Debrecenben.  

A konferenciára a csatolt Jelentkezési lapon lehet regisztrálni, a program 

előzetese a szintén csatolt Meghívóban olvasható.  

Jelentkezési határidő: 2018. 05. 10.  

  

3. PhD és DSc. védések:  

a) Kovács M. Gábor „Gyökérkolonizáló nem patogén gombák: diverzitás, taxonómia és 

vizsgálati módszereik” című akadémiai doktori értekezésének védése. 

Helyszín: MTA Székház Nagyterme 

Időpont: 2018. június 7. (csütörtök) 11:00 órakor 

http://www.talaj.hu/regisztracio
http://cms.talaj.hu/wp-content/uploads/2015/02/MTT_Talajtani_Vandorgyules_2_KORLEVEL_20180413.pdf


 
  

b) A Pannon Egyetem Festetics Doktori Iskolájában, Keszthelyen kerül sor Wass-Matics 

Heléna „Mikrobiális oltóanyagok működőképességét befolyásoló környezeti 

tényezők vizsgálata” című PhD értekezésének nyilvános vitájára. 

Helyszín: Pannon Egyetem, Georgikon Kar, Keszthely, Budai út 16. sz, 2. emeleti 

Tanácsterem. 

Időpont: 2018. május 25. (péntek) 11:00 óra 

Témavezető(k):  Dr. Biró Borbála, DSc   

Dr. Anda Angéla, DSc 

  

4. Javaslatok kérése a 2018-as szakmai aktivitásokhoz: 

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.  

 

5. 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. május 08.     

 

 

Üdvözlettel, 

Biró Borbála 

és  

Makádi Marianna,  

Kotroczó Zsolt 
 

 


