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Talajbiológiai Hírlevél 

2/2019 

 

Kedves Talajbiológus Kollégák, 

 

Kérjük, fogadják tőlünk következő Talajbiológiai hírlevelünket, amelyben néhány aktuális 

információt küldünk.  

 

1. MTT KÖZGYŰLÉS 2019. FEBRUÁR 1-én. 

2019. febr 1-én került megrendezésre az MTT éves taggyűlése a Társaság székhelyén (1022 

Budapest, Herman Ottó út. 15. fsz. Tanácsterem), ahol a társaság Szakosztályai is 

beszámoltak az éves (2018-as) és az idei évre (2019-re) tervezett tevékenységükről.  

A Talajbiológiai szakosztály beszámolóját mellékeljük. Megállapítható, hogy a 

Szakosztályunk évek óta aktív tevékenységet folytat, különösen kiemelhető hogy rendszeres 

hírlevélben adunk tájékoztatást az MTT hírlevelek mellett is.  

 

2. Talajvédelem különszám 

A 2019. február 1-én megtartott MTT Közgyűlésén elhangzottak értelmében – a 

hagyományoknak megfelelően – a 2018-as Talajtani Vándorgyűlésen elhangzott előadások és 

bemutatott poszterek anyagából idén is szeretne a Társaság megjelentetni a 

„Talajvédelem”című folyóiratban. Az eddigiekkel ellentétben ezen megjelenés csak és 

kizárólag on-line lesz elérhető az MTT honlapján, de rendelkezni fog ISBN és/vagy ISSN 

számmal. 

A dolgozatokat a mellékelt forma szerint szerkesztve kell benyújtani a 

talajtanitarsasag@gmail.com e-mail címre, legkésőbb 2019. május 31-ig. A beküldött 

anyagokat továbbítják azon Szekció Elnökök részére, akik a Vándorgyűlésen szerkesztették a 

programot. A lektorálási folyamatot a Szekció Elnökök koordinálják, az MTT Vezetőségének 

segítségével. Ezért fontos, hogy minden beküldött anyag esetében meg kell jelölni azt a 

Szekciót, melyben a közlésre szánt anyag eredeti előadása vagy posztere bemutatásra került, 

segítve ezzel a szerkesztői feladatokat. 

A dolgozat maximum 16 oldal lehet, mely oldalalak A/4 méretben, normál margókkal 

(2,5 cm minden irányban), szimpla sorközzel, illetve az egész dolgozatot átfogóan Times New 

Roman betűtípussal legyen megszerkesztve, a levélhez csatolt mellékletben foglaltak szerint. 

 

3. Információk konferencia részvételi lehetőségekről 2019-ben 

 

a) 16-dik Nemzetközi környezettudományi és Technológiai Konferencia, 2019. 

szept. 4-7, Rhodosz, Görögország, https://cest2019.gnest.org/about-cest  

 

b) 3-dik Mezőgazdasági Klímaváltozással kapcsolatos Konferencia 

http://talaj.hu/talajbiologia-szakosztaly/
mailto:talajbiologia@gmail.com
mailto:biro.borbala@kertk.szie.hu
mailto:jakabanita.talaj@gmail.com
mailto:talajtanitarsasag@gmail.com
https://cest2019.gnest.org/about-cest
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https://www.elsevier.com/events/conferences/agriculture-and-climate-change-

conference?utm_campaign=27558_CONF_REG&utm_medium=email&utm_dgroup

=CONF&utm_acid=394146988&SIS_ID=-

1&dgcid=27558_CONF_REG&CMX_ID=&utm_in=DM421916&utm_source=AC_

25 

 

c) 7-dik Nemzetközi Talaj szervesanyag szimpózium, Dél-Ausztrália (Adelaide, 

South Australia), 2019. október 6-11. http://som2019.org/  

 

d) 8-dik Nemzetközi szimpózium a talaj ásványi anyagainak szerves 

komponensekkel és mikroorganizmusokkal való kölcsönhatásáról (8th ISMOM, 

International Symposium on Interactions of Soil Minerals with Organic 

Components and Microorganisms) Sevilla, Spanyolország, 2019. június 23-28. 

https://www.ismom2019.org/ 

 

e) Tavaszi Szél Konferencia, 2019. május 3-5. Debreceni Egyetem.  

https://doktori.hu/cikk_file/2019_tavaszi.pdf  

 

f) 2019. augusztus 29‒31-én kerül megrendezésre a VIII. Magyar Tájökológiai 

Konferencia Kisvárdán. http://old.geo.science.unideb.hu/tajkonf2019/index.html  

 

g) A korábbi Nemzetközi EU-FP-7-es projekt foltatásakánt az AQua-ENVIRO 

folyamatosan konferenciákat szervez a szennyvíziszapoknak a felhasználásáról. Az 

idei listán 2 konferencia is talajbiológiai kapcsolódású.   

-  Securing markets and maximising value from biosolids and other 

biofertilisers 
21st - 22nd May, Leeds / CALL FOR ABSTRACTS DEADLINE: 22nd February, 

2019.  

https://www.aquaenviro.co.uk/events/conferences/sustainable-landbank-

building-and-maintaining-confidence-in-biosolids-biowastes-and-other-

bioresources/ 

- 30 Years of the Sludge (Use in Agriculture) Regulations: Time for a Change? 

4th June, Leeds / CALL FOR ABSTRACTS DEADLINE: 22nd Febr. 2019.  

https://www.aquaenviro.co.uk/events/conferences/30-years-of-the-sludge-use-in-

agriculture-regulations-time-for-a-change/ 

 

h) Rhizosphere5 konferencia, 2019. július 7 - 11., Saskatoon, Saskatchewan 

(Kanada, www.rhizo5.org), https://myemail.constantcontact.com/New-deadlines-for-

early-bird-and-abstracts-.html?soid=1122869957191&aid=8sh5tqRjPWw  

 

i) European Conference on Crop Diversification, Budapest, 2019. szeptember 18-

21. Jelentkezési határidő február 28. https://www.cropdiversification2019.net/call-for-

abstracts.html  

 

4. PhD pozíció, Ausztria  

The Institute of Environmental Biotechnology (Graz University of 

Technology/Ausztria) explore the plant microbiota for agricultural applications 

témakörben hirdet meg PhD pozíciót. A felhívást mellékletben csatoljuk. 

https://www.elsevier.com/events/conferences/agriculture-and-climate-change-conference?utm_campaign=27558_CONF_REG&utm_medium=email&utm_dgroup=CONF&utm_acid=394146988&SIS_ID=-1&dgcid=27558_CONF_REG&CMX_ID=&utm_in=DM421916&utm_source=AC_25
https://www.elsevier.com/events/conferences/agriculture-and-climate-change-conference?utm_campaign=27558_CONF_REG&utm_medium=email&utm_dgroup=CONF&utm_acid=394146988&SIS_ID=-1&dgcid=27558_CONF_REG&CMX_ID=&utm_in=DM421916&utm_source=AC_25
https://www.elsevier.com/events/conferences/agriculture-and-climate-change-conference?utm_campaign=27558_CONF_REG&utm_medium=email&utm_dgroup=CONF&utm_acid=394146988&SIS_ID=-1&dgcid=27558_CONF_REG&CMX_ID=&utm_in=DM421916&utm_source=AC_25
https://www.elsevier.com/events/conferences/agriculture-and-climate-change-conference?utm_campaign=27558_CONF_REG&utm_medium=email&utm_dgroup=CONF&utm_acid=394146988&SIS_ID=-1&dgcid=27558_CONF_REG&CMX_ID=&utm_in=DM421916&utm_source=AC_25
https://www.elsevier.com/events/conferences/agriculture-and-climate-change-conference?utm_campaign=27558_CONF_REG&utm_medium=email&utm_dgroup=CONF&utm_acid=394146988&SIS_ID=-1&dgcid=27558_CONF_REG&CMX_ID=&utm_in=DM421916&utm_source=AC_25
http://som2019.org/
https://www.ismom2019.org/
https://doktori.hu/cikk_file/2019_tavaszi.pdf
http://old.geo.science.unideb.hu/tajkonf2019/index.html
https://aquaenviro.us5.list-manage.com/track/click?u=95de4abe42610ebe3301c37b3&id=80c7047577&e=34aaace37f
https://aquaenviro.us5.list-manage.com/track/click?u=95de4abe42610ebe3301c37b3&id=80c7047577&e=34aaace37f
https://www.aquaenviro.co.uk/events/conferences/sustainable-landbank-building-and-maintaining-confidence-in-biosolids-biowastes-and-other-bioresources/
https://www.aquaenviro.co.uk/events/conferences/sustainable-landbank-building-and-maintaining-confidence-in-biosolids-biowastes-and-other-bioresources/
https://www.aquaenviro.co.uk/events/conferences/sustainable-landbank-building-and-maintaining-confidence-in-biosolids-biowastes-and-other-bioresources/
https://aquaenviro.us5.list-manage.com/track/click?u=95de4abe42610ebe3301c37b3&id=97d1cd2961&e=34aaace37f
https://www.aquaenviro.co.uk/events/conferences/30-years-of-the-sludge-use-in-agriculture-regulations-time-for-a-change/
https://www.aquaenviro.co.uk/events/conferences/30-years-of-the-sludge-use-in-agriculture-regulations-time-for-a-change/
http://www.rhizo5.org/
https://myemail.constantcontact.com/New-deadlines-for-early-bird-and-abstracts-.html?soid=1122869957191&aid=8sh5tqRjPWw
https://myemail.constantcontact.com/New-deadlines-for-early-bird-and-abstracts-.html?soid=1122869957191&aid=8sh5tqRjPWw
https://www.cropdiversification2019.net/call-for-abstracts.html
https://www.cropdiversification2019.net/call-for-abstracts.html
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5. Tagnyilvántartás megújítása 

Az MTT Talajbiológiai Szakosztálya ismételten felhívja a figyelmet a tagnyilvántartás 

megújítására, hogy az aktuális információinkat mindenkinek továbbra is elküldhessük. Új 

tagok, vagy érdeklődők jelentkezését is várjuk, hogy az információk minél több a 

talajbiológia iránt elkötelezett embert elérhessenek. A kitöltött, ismét csatolt űrlap esetleg 

tovább is adható olyan személyek felé, akik szívesen hallanának folyamatosan aktuális híreket 

a szakterületről. Esetükben a belépési adatokat nem, csak az egyéb kért információkat 

szükséges kitölteni.  

 

Ezúton kérünk minden tagot és/vagy a hírlevél iránt érdeklődő régi/új kollégát, hogy a 

mellékelt TBSZ „tagnyilvántartási” formanyomtatványt kitöltve a 

jakabanita.talaj@gmail.com email címre február 15-ig megküldeni szíveskedjenek! 

  

6. További információk küldése a TAGGYÜLÉSI beszámolóhoz és a következő 

hírlevélbe 

Az MTT Talajbiológiai Szakosztály beszámolójához kérjük Önöket, hogy minden fontosnak 

vélt információt irjanak be a mellékelt összegző lapra és azt ezekkel felerősítve küldjék meg 

részünkre. Fontos hogy az ismereteket megosszuk és mindannyian láthassuk az együttes 

eredményességet. Kérjük ezért hogy folytassák a listát a mellékelt lapon. 

 

A következő hírlevélbe is várunk információkat a következőkről:  

- Konferencia-részvételi lehetőségek és beszámolók részvételről 

- Kutatási, módszertani érdekességek 

- Védések 

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

közlemények és ismeretterjesztő anyagok 

- Egyéb hasznos információk, vélemények, hozzászólások, javaslatok  

 

 

Mellékletek:  

1) tagnyilvántartási, illetve érdeklődők kitöltendő űrlapja 

2) MTT taggyűlésén elhangzottak összefoglalója 

3) 30 years of the Sludge konferencia felhívás 

4) Tavaszi Szél konferencia felhívás 

5) AquaEnviro konferenciái, tájékoztató 

6) European Conference on Crop Diversification felhívás 

7) Rhisosphere5 konferencia felhívás 

8) PhD pozíció fekhívás, Ausztria 

9) Talajvédelem különszám felhívás és sablon 

 

 

Budapest, 2019. február 20.     

 

Üdvözlettel: 

Biró Borbála, elnök  

és  

Jakab Anita, titkár 

mailto:jakabanita.talaj@gmail.com


Tagnyilvántartási Nyilatkozat 

Alulírott kijelentem, hogy a Magyar Talajtani Társaság tagja vagyok.  

A Társaság céljait elfogadom és a tagdíj fizetését vállalom.  

A nyilatkozatot elektronikus úton juttassa el a Talajbiológiai Szakosztály titkárának, Jakab Anitának a 

jakabanita.talaj@gmail.com e-mail címre. Köszönjük!  

Név:  

Lakcím:  

Telefonszám:  

E-mail cím:  

Munkahely neve és címe:   

 

Munkahelyi beosztása:  

Levelezési cím: 

(megfelelőt jelölje „X”-el) 
 Munkahelyi cím 

 Lakcím 

 Egyéb: 

 

Tagság típusa: 

(megfelelőt jelölje „X”-el) 

 

 Rendes tag (természetes személyek) - Éves tagdíj: 5000 Ft 

 
Szervezeti tag (jogi személyek és jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezetek) - Éves tagdíj: 10 000 Ft 

 Nyugdíjas és diák tag - Éves tagdíj: 2000 Ft 

Társaságba belépés dátuma:   

Szakosztály(ok), amely(ek) 

munkájában részt veszek:  

(megfelelőt jelölje „X”-el) 

 Talajfizika Szakosztály 

 Talajbiológia Szakosztály 

 Talajgenetikai és Talajtérképezési Szakosztály 

 Talajtechnológiai Szakosztály 

 Talajásványtani Szakosztály 

 Talajszennyezettségi Szakosztály 

 Oktatási és Ismeretterjesztési Szakosztály 

 Talajkémiai Szakosztály 

 Talajvédelmi Szakosztály 

 Talajtermékenység és tápanyag-gazdálkodási Szakosztály 

Hozzájárulok, hogy a Társaság az általam közölt adatokat tárolja, és munkája során felhasználja.  

A Társaság az adatokat más személyek, szervezetek részére nem adja át. 

mailto:jakabanita.talaj@gmail.com


Szakosztály: Talajbiológiai Szakosztály 
Elnök: Biró Borbála
Tiktár: Jakab Anita

Szakmai testület:   Czakóné Vér Klára 

Dombos Miklós

Kátai János 

Makádi Marianna

Posta Katalin 

Beszámoló 2018-as aktivitás, tervek 2019 



2018-as évi aktivitás
megnevezése idő-

pontja

társ-

rendezők

előadók a részt-

vevők 

száma

vissza-

jel-zések

sajtómegjelenés

Magyar 

Talajtani 

Társaság (MTT) 

Talajtani 

Vándorgyűlés,

2018. aug. 31-

szept 2, Pécsi 

Tudomány-

egyetem

2018. 

aug. 

30-

szept. 

1.

MTA DAB

Talaj-

biológiai 

Munkabizott

ság

Biró Borbála, 

Kotroczó Zsolt, 

Juhos Katalin, 

Posta Katalin, 

Kátay János, 

Tállay Magdolna,

Pabar Sándor, 

Fekete István, 

Sándor Zsolt, 

Vass Eulália,

Kovács Barnabás, 

Kocsis Tamás,

Domonkos Mónika

Tóth Eszter

Kb 13 fő

a 

bizottság

ból,

Sajtómeg

jelenés, a 

Talaj-

biológiai 

Szekciót 

Biró B. 

szervezte 

http://ostermelo.com/megnyilt-

a-2018-as-pecsi-talajtani-

vandorgyules-regisztracios-

felulete

http://talaj.hu/category/vandorg

yules/

https://www.mta-

taki.hu/hu/hirek/talajtani-

vandorgyules-2018-pecs

https://www.agronaplo.hu/esem

enyek/talajtani-vandorgyules

Tudomány napja

(DAB-ülés), 

MTA DAB 

Székház, 

Debrecen

2018. 

novem

ber 22.

MTT Talaj-

biológiai 

Szakosztály,

Magyar 

Bányászati 

és Földtani 

Szolgálat

Horváth Zoltán,

Biró Borbála, 

Pabar Sándor, 

Kotroczó Zsolt,

Kátai János, 

Tállai Magdolna, 

Makádi Marianna, 

Berki Imre

27 https://tab.mta.hu/debreceni-

teruleti-

bizottsag/esemenyek/hazai-

asvanyok-bioeffektiv-hatasa-

talajokban

http://ostermelo.com/megnyilt-a-2018-as-pecsi-talajtani-vandorgyules-regisztracios-felulete
http://talaj.hu/category/vandorgyules/
https://www.mta-taki.hu/hu/hirek/talajtani-vandorgyules-2018-pecs
https://www.agronaplo.hu/esemenyek/talajtani-vandorgyules
https://tab.mta.hu/debreceni-teruleti-bizottsag/esemenyek/hazai-asvanyok-bioeffektiv-hatasa-talajokban


Részvétel nemzetközi konferenciákon
Rendezvény 

megnevezése, 

helyszíne

idő-

pontja

Rendezők előadók, 

résztvevők

a részt-

vevők 

száma

Sajtómegjelenés, egyéb 

információk

21st World 

Congress of 

Soil Science, 

Rio de Janeiro, 

Brazilia

August 

12-17, 

2018

Nemzetközi 

Talajtani 

Társaság 

(IUSS)

Fekete István, 

Juhos Katalin, 

Kotroczó Zsolt

3 fő https://www.21wcss.org/

http://www.fao.org/soils-

portal/events/detail/en/c/413422

Best4Soil Kick

off meeting, 

Horisont 2020 

projekt, Ede-

Wageningen

nov.12-

13, 

2018

Wageningen

Egyetem,

Hollandia

Biró Borbála 18 fő Biró Borbála meghívott tagja a 

Külső Nemzetközi Szakértői 

Testületnek, a Horison 2020 

projekt által támogatott 

BEST4Soil projektnél.

9th ICEE 

(International 

Conference of 

Environmental

engineering),  

Budapest

nov. 

22-24.

2018.

Óbudai 

Egyetem

Biró Borbála,

Kotroczó Zsolt

Pabar Sándor

Dayakar Govindu

60 fő Indiai-Magyar együttműködés 

eredményének bemutatása, 

Dayakar Govindu Stpendium

Hungaricum hallgatóval.

A mikorrhiza oltás szerepe 

degradált talajokban.

International  

Food Science 

Conference, 

Budapest

nov.29-

dec. 1.

2018

Szent István 

Egyetem,

Élelmiszer-

tud. Kar 

Kocsis Tamás,

Pabar Sándor,

Biró Borbála

kb. 80 fő 2 poszter bemutatása talaj-

élelmiszer-minőség témakörben

https://www.21wcss.org/
http://www.fao.org/soils-portal/events/detail/en/c/413422


Részvétel hazai Konferenciákon

• XIV. Kárpát m. Környezettudományi Konferencia, Szent 

István Egyetem, Gödöllő,  2018. ápr. 5-7. (3 fő)

• 11. Magyar Ökológus Kongresszus, 2018. aug. 31-szept. 

2., Nyíregyházi Főiskola (2 fő)

• Őshonos- és Tájfajták– Ökotermékek – Egészséges 

táplálkozás – Vidékfejlesztés, ÖTÖEV,  II. tudományos 

konferencia, Nyíregyházi Egyetem, Műszaki és 

Agrártudományi Intézet, 2018.október 3-5. (4 fő) 

(http://www.nye.hu/otoev2018)

• 2. hazai Talajegészség Konferencia, Aquincum Hotel, 

Budapest, 2018. november 13

http://www.nye.hu/otoev2018


Ismeretterjesztés Agrárujságokban

• Biró Borbála: Talajegyetem gyakorló gazdáknak, avagy 

Hogyan ismerjük meg a talajainkat? Cikksorozat, Talajbiológia I. 
rész, A talajélet felismerése, avagy mikor van szükség beavatkozásra?  

Agronapló, 2018.06: 32-35. oldal, 

• Talajbiológia II, A talajélet napi, szezonális és évjárati ritmusa. A 

talaj egészsége, regenerálása. Mit tehetünk alacsony vagy rossz 

talajerő értékeknél? Agronapló, 2018.07: 71-74. oldal

https://www.agronaplo.hu/szakfolyoirat/2018/06/szantofold/talajegyetem-

gyakorlo-gazdaknak-avagy-hogyan-ismerjuk-meg-a-talajainkat

https://www.agronaplo.hu/szakfolyoirat/2018/07/szantofold/talajegyetem-

gyakorlo-gazdaknak-avagy-hogyan-ismerjuk-meg-a-talajainkat

• Biró Borbála, Baranyai Vitália: Talajegészséget jelző 

talajbiológiai tulajdonságok, Mezőhír, 2018. nov. 42-44. oldal

https://issuu.com/horizontmedia/docs/mez_h_r_-_2018._november

https://www.agronaplo.hu/szakfolyoirat/2018/06/szantofold/talajegyetem-gyakorlo-gazdaknak-avagy-hogyan-ismerjuk-meg-a-talajainkat
https://www.agronaplo.hu/szakfolyoirat/2018/07/szantofold/talajegyetem-gyakorlo-gazdaknak-avagy-hogyan-ismerjuk-meg-a-talajainkat
https://issuu.com/horizontmedia/docs/mez_h_r_-_2018._november


Társrendezések 

MTA DAB Talajbiológiai Munkabizottság  

tudományos ülés (2018. nov.22.)

A Talajbiológiai Munkabizottság az MTA DAB Biológiai és 

Környezettudományi Szakbizottságához tartozik.

Megválasztott tisztségviselők:

Elnök: Biró Borbála

Örökös, tiszteletbeli elnök: Tóth János Attila

Társelnökök: Kátai János

Fekete István

Titkár: Kotroczó Zsolt



A 2017-es tevékenység összefoglalva

Közös szakmai rendezvényeket szervezünk az MTA DAB, 

Debreceni Akadémiai Bizottságának Talajbiológiai 

Munkabizottságával. 

Jól működő kommunikációs és hírcsatornát működtetünk. A 

tevékenységünk kiterjedtebb lett, bővült, rendszeres hírlevelek,

2018-ban 9 Talajbiológiai Hírlevél.

Ismeretterjesztő tájékoztató tevékenység és oktatás: 

- Agrárujságokban való megjelenések (Talajegyetem 

cikksorozat) 

- Biológiai Talajerőgazdálkodó mérnök/szakember 

szakirányú továbbképzés indulása a SZIE-n



Események képekben

A 2. hazai „Talajegészség” konferenciához

kapcsolódó talajminőségi szelvény-vizsgálat

a Sersia Farmon. Pusztaszabolcs, 2018.

november 7.

Tudomány napja, (DAB-ülés), MTA DAB Székház, Debrecen, 2018. november 12. Biró B 

előadása a hazai ásványok bioeffektív talajminőségjavító hatásáról és Berki Imre vissza-

emlékezése Jakucs Pálra, születésének 90. éves évfordulója alkalmából.



Várható  a k t i v i t á s  2019-ben 
1 2018
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SZIE, 
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Campus

PhD hallgatók és
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szakmai 

bemutatkozása, 

megbeszélés.

A legszélesebb 
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beilleszkedésük a 
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Disputa

2 2019. 

Októ-
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MTA DAB 

Székház, 

Debrecen

Tematikus ülés
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rendezvény 
Aktuális témával 
kapcsolatban 

Felkért előadók,
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30 years of the Sludge (Use in
Agriculture) Regulations: time for a
change?

4th June 2019, Leeds

Statutory Instrument 1989 No. 1263 – the Sludge (Use in

Agriculture) Regulations – are the lynchpin of the UK’s approach

to land application of sewage sludges. They govern soil

concentrations of various heavy metals where sewage sludges

are applied. Although complemented by voluntary initiatives

such as the Code of Practice for sewage sludge in agriculture;

the safe sludge matrix and the Biosolids Assurance Scheme – the

Who to contact

Sarah Brown 

Associate Events’

Director 

sarah.brown@aquaenviro.

co.uk 

01924 257891
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How has sludge quality changed in the past three decades?

Moving beyond metals – should we be regulating something

else?

How different are the waste and sludge regulations?

How do other nations regulate different materials?

Can good practice replace regulation?

underlying regulatory requirements have not changed in three

decades.

Those three decades have seen huge change in the water

industry, and huge improvement in sludge quality. At the same

time, we have witnessed the emergence of an organics

recycling sector, as garden waste and then food waste have

been diverted from landfill into composting and anaerobic

digestion. In many cases, these materials are complementary,

providing different fertiliser benefits to farmers – but their

application to land is covered by different regulatory regimes.

This event will explore the sludge regulations in the wider context

– to understand whether they can (or need to) address

emerging contaminants, AMR and microplastics – and to

explore the potential for future regulatory alignment that could

deliver benefits across multiple sectors.

Key themes

Do you have something to say on this topic? 
 

Speaker slots are available. If you would like to deliver a

presentation addressing one or more of the key themes, then

please submit an abstract. The deadline for abstracts is Friday

22nd February.

▼
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Job Title

Organisation

Wastewater
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The title of the presentation

The key theme(s) covered by the presentation

Authors names, and contacts details for the corresponding

author

An overview of the full presentation

Please submit a 200-word abstract that includes the following

details:

Abstracts should be submitted to

sarah.brown@aquaenviro.co.uk

Exhibition and sponsorship 
 

If you are interested in exhibiting at or sponsoring this event

please contact sarah.brown@aquaenviro.co.uk for further

details.

Click here for updates

Delegate bookings will open shortly. Please click
on the link above to be kept up to date on this
event and choose your preferences.

Latest News

Aqua Enviro and I-
Phyc investigate
wastewater algae
use

Latest Tweets Upcoming
Event

Anaerobic Digestion
in the UK – is there
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Water and wastewater
environmental consultancy
Aqua Enviro is to carry out
an Innovate UK-funded
project to investigate the
beneficial use […]

Read more

Follow us on Twitter
life beyond fiscal
incentives?

28th March 2019 , The
Studio, Leeds
Renewable energy
subsidies have been
essential to the recent
expansion in the UK’s
Anaerobic Digestion sector.
While the Renewables’
Obligation […]

Read more

WHAT OUR CLIENTS SAY

“Having worked with Matt and his
team at Aqua Enviro, I can, and

without hesitation, add my
recommendation. The level of

experience and service brought
by this team really distinguishes

Aqua Enviro as leaders in this field”
 
 

Gary Shaw, Simpsons Malt Ltd
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Meet the team
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8 Appleton Court, Calder Park, Wakefield, WF2 7AR, UK 
Consultancy and Laboratory services: + 44 (0)1924 242255  
Conferences and Training enquiries: +44 (0)1924 257891  
Email: enquiries@aquaenviro.co.uk  
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K O N F E R E N C I A F E L H Í V Á S 

 

A Doktoranduszok Országos Szövetsége (DOSZ) örömmel értesíti a doktorandusz hallgatókat, 

doktorjelölteket, fiatal kutatókat, mesterszakos hallgatókat, hogy 2019-ben is megrendezi a 

TAVASZI SZÉL elnevezésű multidiszciplináris, tudományos konferenciáját. 

A konferenciát 2019. május 3-5. között a Debreceni Egyetemen rendezzük meg. 

A DOSZ a 2019. évi Tavaszi Szél konferencia szervezésekor a korábbi években megszokottak 

szerint, a „fiatal magyar kutatók és doktoranduszok világtalálkozóját” magyar, illetve angol 

munkanyelvű rendezvényként hirdeti meg. 

A konferenciára tisztelettel meghívjuk a felsőoktatási intézmények, a kormányzati és az üzleti 

élet képviselőit, a témák iránt érdeklődő kollégákat, szakértőket. Az egyes szekciók keretében 

lehetőség nyílik mind az elméleti, mind a gyakorlati hasznosíthatóság oldaláról bemutatni az 

egyes tudományterületeket és azok tudományágait. 

A konferencián történő részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. A regisztrációs felület elérhető 

a www.dosz.hu honlapon a rendezvények menüpont alatt. 

A regisztráció során a könnyebb kommunikáció érdekében a jelentkezőknek meg kell adniuk 

az elérhetőségi adataikat. A megadott adatokat bizalmasan kezeljük. A regisztráció az absztrakt 

feltöltésével véglegesíthető. A feltöltött személyes és számlázási adatok módosíthatóak. 

A regisztráció mellett be kell nyújtani egy minimum 1800 maximum 3600 karakteres 

(szóközökkel együtt) absztraktot, amely a honlapon szereplő formai követelményeknek 

megfelel – az előadás nyelvétől függően – magyar vagy angol nyelven a regisztrációs felületre 

feltöltve (egyéb módon beadott absztraktot nem tudunk befogadni), ezzel együtt lesz érvényes 

a jelentkezés. Fontos, hogy az absztrakt elnevezése alapján a szerző azonosítható legyen.  (Pl.: 

Minta_Ottó_Absztrakt címe) 

A jelentkezés és absztraktok leadási határideje: 2019. március 10. 

Minden absztraktot lektorálási folyamatnak vetünk alá, amelyért a DOSZ az adott 

tudományágban illetékes Tudományos Osztálya felelős. Az elbírálás után a jelentkezőket  

2019. március 25-ig értesítjük. Felhívjuk figyelmüket, hogy amennyiben az adott tudományos 

osztály úgy ítéli meg, hogy az absztrakt nem felel meg a tudományosság alapvető 

kritériumainak, vagy férőhelyhiány áll fenn, úgy a jelentkezést nem tudjuk elfogadni. Az 

esetleges elutasításokkal kapcsolatban a releváns Tudományos Osztályoknál kérhetnek 

részletes tájékoztatást. A Tudományos Osztályok elérhetőségei a honlapon megtalálhatók. 

Hiánypótlásra lehetőség nincs. 

http://www.dosz.hu/


 
 

A regisztrációs folyamat utolsó állomása a részvételi díj befizetése, amely nélkül 

jelentkezésüket nem áll módunkban elfogadni. A befizetéssel kapcsolatos tájékoztatót az 

absztrakt befogadásáról szóló értesítést követően küldjük meg a jelentkezőknek.  A 

befizetett részvételi díjat visszatéríteni nem áll módunkban! 

Amennyiben a szerző a konferenciakötetben publikálni kívánja kutatási eredményeit, a formai 

követelményeknek megfelelő tudományos cikket a konferenciát követően legkésőbb  

2019. június 16-ig kell feltöltenie a korábban megadott regisztrációs felületen keresztül. A 

tanulmányokat abban az esetben tudjuk befogadni, ha a jelentkező csatol egy aláírással ellátott 

lektori szakvéleményt, melyet tudományágának megfelelő tudományos fokozattal (PhD, DLA) 

rendelkező, általa felkért szakember írt. További feltétel a kitöltött és aláírt szerzői nyilatkozat 

feltöltése is. A lektori véleményt és szerzői nyilatkozatot olyan néven töltse fel, mely alapján a 

szerző egyértelműen beazonosíthatóvá válik (Pl.: Minta_Ottó_lektori, Minta_Ottó_szerzői). 

A tudományos cikk, a lektori szakvélemény és a szerzői nyilatkozat esetében kizárólag a DOSZ 

által előírt formátumú (letölthető) dokumentumokat áll módunkban elfogadni. Az ettől eltérő 

vagy hiányos, a formai követelményeknek nem megfelelő tanulmányokat a Szervezőbizottság 

nem publikálja a konferenciakötetben. 

Az elfogadott, lektorált tanulmányokat ISBN-számmal ellátott, online konferenciakötetben 

tesszük közzé, melyben a véleményt adó lektorok neveit is feltüntetjük. 

Az absztrakttal és a tanulmánnyal szemben támasztott formai követelményeket jelen 

felhívásunkkal együtt hirdetjük meg. (A lektori vélemény, felkérő levél és a szerzői nyilatkozat 

űrlapjai is elérhetőek a honlapon.) 

Hangsúlyozzuk, hogy csak olyan előadás anyagát áll módunkban megjelentetni, amelyet a 

szerző a konferencián előadott! 

A konferencia multidiszciplináris jellege folytán valamennyi tudományterületnek, illetve 

tudományágnak részvételi lehetőséget kívánunk biztosítani, így a Szervezőbizottság a szekciók 

számára létszámkvótákat fog megállapítani a regisztrációs adatok ismeretében.  

A jelentkezés során elfogadott absztraktokat a DOSZ Tudományos Osztályai objektív 

szempontrendszer alapján rangsorolják. Azonos rangsorhely esetén a jelentkezés idősorrendje 

dönt, amennyiben a szekció létszáma túllépi az engedélyezett értéket. 

A konferencia tervezett szekciói:  

•    Agrártudományi szekció 

•    Állam- és jogtudományi szekció 

•    Biológiatudományi szekció 

•    Filozófiatudományi szekció 



 
 

•    Fizikatudományi szekció 

•    Földtudományi szekció 

•    Hadtudományi szekció 

•    Hittudományi szekció 

•    Irodalomtudományi szekció 

•    Kémiai és környezettudományi szekció 

•    Kommunikációtudományi szekció 

•    Közgazdaságtudományi szekció  

•    Közigazgatás-tudományi szekció 

•    Matematikai és informatikai szekció 

•    Műszaki szekció 

•    Művészeti és művészettudományi szekció 

•    Nyelvtudományi szekció 

•    Orvos- és egészségtudományi szekció 

•    Pszichológiai és neveléstudományi szekció 

•    Rendészettudományi szekció 

•    Sporttudományi szekció 

•    Szociológiai és multidiszciplináris társadalomtudományi szekció 

•    Történelem- és politikatudományi szekció 

  

A Szervezőbizottság fenntartja a jogot a tanulmányok szekciók közötti átsorolására, illetve az 

egyes tudományági szekciók a jelentkezések számától függő összevonására vagy felosztására. 

Fontosabb határidők: 

2019. március 10. A regisztráció és az absztraktok leadásának határideje. 

2019. március 25.  A jelentkezők kiértesítése az absztraktok elbírálásáról. 

2019. május 3-5. A konferencia (szekció előadások: pénteken és szombaton) 

2019. június 16. A tanulmány, a szerzői nyilatkozat és a lektori szakvélemény 

feltöltésének határideje. 



 
 

Részvételi díjak:  

Teljes részvételi díj: 16.000 Ft (mely tartalmazza: a részvételi lehetőséget a konferencia teljes 

idejére, előadási és publikálási lehetőséget, szállást 2 éjszakára, teljes ellátást a konferencia 

ideje alatt, kísérőprogramokon való részvételt) 

Egy napos részvételi díj szállással: 13.000 Ft (mely tartalmazza: a részvételi lehetőséget a 

konferencia egy napjára, előadási és publikálási lehetőséget, szállást 1 éjszakára, háromszori 

étkezést, kísérőprogramokon való részvételt) 

Egy napos részvételi díj szállás nélkül: 10.000 Ft (mely tartalmazza: a részvételi lehetőséget a 

konferencia egy napjára, előadási és publikálási lehetőséget, 1 db ebédet) 

Részvételi díj a DOSZ Tudományos Osztályok 2019. január 31-ig felvételt nyert és aktív tagjai 

részére: 5.000 Ft (mely tartalmazza: a részvételi lehetőséget a konferencia teljes idejére, 

előadási és publikálási lehetőséget, szállást 2 éjszakára, teljes ellátást a konferencia ideje alatt, 

kísérőprogramokon való részvételt) 

Részvételi díj a Debreceni Egyetem hallgatói részére: 10.000 Ft (mely tartalmazza: a részvételi 

lehetőséget a konferencia teljes idejére, előadási és publikálási lehetőséget, ebédet és vacsorát 

a konferencia ideje alatt, kísérőprogramokon való részvételt) 

Második előadás díja: plusz 5.000 Ft 

A befizetéssel kapcsolatos tájékoztatót az absztrakt befogadásáról szóló értesítést követően 

küldjük meg a jelentkezőknek. 

További információért látogasson el a www.dosz.hu weboldalra vagy forduljon bizalommal a 

konferencia szervezőihez:  

 Helyszínnel kapcsolatban: Molnár Dániel (DE, tavasziszel@dosz.hu; +36303121377) 

 Számlázással kapcsolatban: Németh Katalin (DOSZ, iroda@dosz.hu; +36305187958) 

 Absztraktokkal kapcsolatban: Kovács Judit (DOSZ, info@dosz.hu; +36305171059) 

 

A programváltozás jogát fenntartjuk. 

Budapest, 2019. január 28. 

 

Szabó Péter s.k. 

elnök 

Doktoranduszok Országos Szövetsége 

http://www.dosz.hu/
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Phosphorus and beyond:
Modelling, managing and
regulating emerging
contaminants in surface
waters

30th April 2019, The Studio,

Manchester

Read more

Securing markets and
maximising value from
biosolids and other
biofertilisers

21st - 22nd May 2019,

Leeds

Read more

30 years of the Sludge
(Use in Agriculture)
Regulations: time for a
change?

4th June 2019, Leeds

Read more

Water and Wastewater
Networks: Delivering Cost-
Effective Resilience

20th June 2019,

Manchester

Read more

European Wastewater
Management Conference

16th - 17th July 2019,

Hilton Birmingham

Metropole, UK

Read more

Enviro bring together
people from the

industry to collaborate
ideas and listen to
experiences. It is
always a good

opportunity to learn
something new from
experienced people

within a given sector. I
find the Aqua Enviro

speakers very
knowledgeable and
engaging and any

event hosted by Aqua
Enviro is guaranteed
to provoke interest. I

would definitely
recommend

attending Aqua Enviro
events.!

Technical Manager, SNF (UK) Ltd

"A very, very well run
and organised

conference with just
excellent content" 

 

Associate Director: Water and
Waste, Business Modelling

Associates (BMA)

Who to contact

Sarah Brown 
Associate Events’

Director 

sarahbrown@aquaenviro.c
▼

First name

Surname

Email

Job Title

Organisation

Wastewater
Waste
Industrial
R & D

Subscribe

Join our mailing list

https://www.aquaenviro.co.uk/events/conferences/modelling-managing-and-regulating-emerging-contaminants-in-surface-waters/
https://www.aquaenviro.co.uk/events/conferences/modelling-managing-and-regulating-emerging-contaminants-in-surface-waters/
https://www.aquaenviro.co.uk/events/conferences/sustainable-landbank-building-and-maintaining-confidence-in-biosolids-biowastes-and-other-bioresources/
https://www.aquaenviro.co.uk/events/conferences/sustainable-landbank-building-and-maintaining-confidence-in-biosolids-biowastes-and-other-bioresources/
https://www.aquaenviro.co.uk/events/conferences/30-years-of-the-sludge-use-in-agriculture-regulations-time-for-a-change/
https://www.aquaenviro.co.uk/events/conferences/30-years-of-the-sludge-use-in-agriculture-regulations-time-for-a-change/
https://www.aquaenviro.co.uk/events/conferences/water-and-wastewater-networks-delivering-cost-effective-resilience/
https://www.aquaenviro.co.uk/events/conferences/water-and-wastewater-networks-delivering-cost-effective-resilience/
https://www.aquaenviro.co.uk/events/conferences/european-waste-water-management-conference/
https://www.aquaenviro.co.uk/events/conferences/european-waste-water-management-conference/
mailto:sarahbrown@aquaenviro.co.uk
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CWA Annual Conference:
Wastewater management
and beyond ….

16th - 17th July 2019, The

Hilton Birmingham

Metropole, UK

Read more

Odour Control and
Management

September, 2019, Leeds

Read more

Flush or throw? Enhancing cross-sector
communication in consumer campaigns

October 2019, Manchester

Read more

European Biosolids &
Organic Resources
Conference & Exhibition

19th - 20th November

2019, The Point - Emirates

Old Trafford, Manchester

Read more

o.uk 

01924 257891

 

YOU MIGHT ALSO BE
INTERESTED IN

Our Process Expertise

Research and
Development

Event Proceedings &
Publications

Latest News

Aqua Enviro and I-
Phyc investigate
wastewater algae
use

Latest Tweets Upcoming
Event

Anaerobic Digestion
in the UK – is there
life beyond fiscal
incentives?▼

First name

Surname

Email

Job Title

Organisation

Wastewater
Waste
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Water and wastewater
environmental consultancy
Aqua Enviro is to carry out
an Innovate UK-funded
project to investigate the
beneficial use […]

Read more

Follow us on Twitter 28th March 2019 , The
Studio, Leeds
Renewable energy
subsidies have been
essential to the recent
expansion in the UK’s
Anaerobic Digestion sector.
While the Renewables’
Obligation […]

Read more

WHAT OUR CLIENTS SAY

“In my job I have attended most
international, European and North
American conferences on sludge
treatment and biosolids use and

from my experience, this
conference remains the best in its
field. I find the conference to be

well organized, held in a great and
convenient venue, and have a

consistently high technical level of
papers based on latest and

cutting edge technologies and
ideas.”

 
 

Dr Bill Barber, Biosolids at AECOM
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Meet the team

    

   

  

 

Terms of Business | Privacy Policy | Back to top
 

8 Appleton Court, Calder Park, Wakefield, WF2 7AR, UK 
Consultancy and Laboratory services: + 44 (0)1924 242255  
Conferences and Training enquiries: +44 (0)1924 257891  
Email: enquiries@aquaenviro.co.uk  
 
SUEZ Advanced Solutions UK Ltd trading as Aqua Enviro

▼
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Waste
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http://zdrfv/
mailto:enquiries@aquaenviro.co.uk
https://twitter.com/aquaenviro
https://www.facebook.com/pages/Aqua-Enviro/159174344234298
https://uk.linkedin.com/company/aqua-enviro-ltd
https://www.aquaenviro.co.uk/
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European Conference on Crop Diversification 
Budapest September 18th-21st 2019

Call for Abstracts

The temporal and spatial diversification of crops through rotation, multiple cropping and / or associations 
allow low-input agronomic practices and constitute a key pillar of the transition towards agroecology. 
However, diversified farming systems will only emerge, if clear benefits to farmers and society are 
demonstrated, if the upstream and downstream value chains are fully engaged, and if the sociotechnical 
regime is more disposed to support crop diversification. 

The objective of the European Conference on Crop Diversification is to explore how we can achieve the full potential 
of agri-food system diversification for improved productivity, delivery of ecosystem services, resource-efficient 
and sustainable value chains. Moreover, it provides a platform to discuss the implications of implementing more 
integrated sociotechnical systems (i.e. which facilitate co-innovation across research and development, education, 
advisory, business and policy sectors).
The focus will be on all scientific aspects of agri-food system diversification, including support for practical 
implementation of crop diversification in value chains and policy-related issues.

Abstracts
We invite abstracts of up to 2 pages, for oral or poster presentations, through the online submission tool 
(www.cropdiversification2019.net) covering one or more of the topics below. 
Additional topics, specific workshops or demonstration of tools are also welcome. Based on proposals / ideas 
received, the Scientific Committee will set up the programme and allocate contributions to plenary, parallel, poster 
or workshop sessions. Panel discussions on specific barriers to crop diversification (technologies, organisation of 
supply chains, policies, etc.) are also foreseen.
Reviewed abstracts will be published in e-format prior to the Conference and distributed to participants upon arrival.

Deadline for submission of abstracts
The deadline for submission of abstracts is February 28th 2019.
Authors will receive feedback by the end of April. Revision is expected by the end of May.



Contributions to one of the following topics related to the conference 
theme are welcome

 > Practical experiences of crop diversification: success 
factors, barriers and enablers;

 > Innovative crop diversification solutions, including 
new varieties and breeding strategies, species 
mixtures / crop associations, novel crop production 
and protection solutions as well as machinery;

 > Benefits of crop diversification in terms of productivity, 
ecosystem services, nutritional properties and market 
opportunities;

 > Economic and organisational approaches and 
incentives to promote diversification all along value 
chains and at territory level;

 > Development of new products or products with 
enhanced value for the food / feed or industrial sectors;

 > New knowledge-intensive services for farmers and 
agronomists (e.g., advice, decision-support, precision 
agriculture) to help them manage and monitor 
transition to more diversified cropping systems;

 > Multi-criteria assessment tools to encompass the 
performance of diversified cropping systems at the 
rotation, farm, value chain, and landscape levels;

 > Actor-oriented approaches that could foster crop 
diversification and accompany actors in their 
transition towards sustainable agri-food chains;

 > Policy recommendations to make the sociotechnical 
systems more disposed to crop diversification.

Important dates
December 2018: Registration and abstract submission will be opened 
February 28th 2019: Deadline for abstract submission
April 30th 2019: Draft programme and feedback to authors
May 31st 2019: Deadline for early bird registration
May 31st 2019: Submission of revised abstracts
August 31st 2019: End of registration

Programme outline – European Conference on Crop Diversification in Budapest
September 18th 2019: Registration and welcome evening
September 19th 2019: Plenary session, scientific panels, poster session and gala dinner 
September 20th 2019: Plenary session, scientific panels, poster session and boat trip with dinner
September 21st 2019: Excursion

Venue
The European Congress on Crop Diversification 2019 will be held at the Congress Centre of Aquaworld Resort 
Budapest in Hungary.

Contact details and more information
The conference is convened by the Horizon 2020 DiverIMPACTS project, coordinated by INRA, in collaboration 
with its partner projects in the Horizon 2020 Crop Diversification Cluster: Diverfarming, DIVERSify, ReMIX, LegValue, 
TRUE. It is organized by DiverIMPACTS partner ÖMKi – Hungarian Research Institute of Organic Agriculture.  

Ildiko Heim, ÖMKi – Hungarian Research Institute of Organic Agriculture, Miklós tér 1, 1033 Budapest, Hungary 
Tel.: +36 1 244 83 58 
E-mail: ildiko.heim@biokutatas.hu

cropdiversification2019.net
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July 7 - 11, 2019

Saskatoon, Saskatchewan (Canada)
www.rhizo5.org

#Rhizo5

Dear colleague,
 
Rhizosphere 5, the latest in a series of international conferences devoted to the study of
the rhizosphere, will bring together scientists, students and industry stakeholders to
explore new ideas and opportunities for enhancing sustainable plant production and food
and water security. The general theme for the 2019 conference is "Shining light on the
world beneath our feet". 
 
In today's newsletter, we would like to inform you about the extended deadlines for early
bird registration and abstract submission, introduce one of our fantastic keynote
speakers and give you more details on the student travel award and sponsorship and
exhibit opportunities at the Rhizosphere 5 conference.
 
We look forward to seeing you in Saskatoon!

KEY DATES

We have extended our early bird registration deadline, as well as decided to give you a bit
more time to submit your abstracts.

Abstracts for oral presentations: March 1, 2019
Abstracts for poster presentations: April 30, 2019

Tweet
Like 0 Share

https://campaign.r20.constantcontact.com/render?ca=2de6d1d9-09bf-4838-96f5-a88d2b21c6d6&preview=true&m=1122869957191&id=preview
https://www.rhizo5.org/home/index.html
https://www.rhizo5.org/home/index.html
https://www.rhizo5.org/home/index.html
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=https%3A%2F%2Fmyemail.constantcontact.com%2FNew-deadlines-for-early-bird-and-abstracts-.html%3Fsoid%3D1122869957191%26aid%3D8sh5tqRjPWw&ref_src=twsrc%5Etfw&text=New%20deadlines%20for%20early%20bird%20and%20abstracts!&tw_p=tweetbutton&url=https%3A%2F%2Fmyemail.constantcontact.com%2FNew-deadlines-for-early-bird-and-abstracts-.html%3Fsoid%3D1122869957191%26aid%3D8sh5tqRjPWw
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Submit your abstract

Early bird registration ends: April 30, 2019

Register for the conference

KEYNOTE SPEAKER

 Étienne Yergeau
INRS - Institut Armand-
Frappier (University of Québec)

"Understanding and engineering the rhizosphere
microbiome"
Étienne is studying microbes that covers the outside
and inside of trees, crops, animals, ice, soil and
water. Although he grew up in the city, he spent his
summers as a kid at the family cottage in the
Canadian back-country, where he became fascinated
with all life forms and their interconnections. He is
now leading a team of enthusiastic scientists toward
(hopefully!) exciting discoveries. When he is not busy
with science, Étienne enjoys spending time with his
three kids and his wife, training for obstacle course
races, snorkeling, BBQing, playing ice hockey or
building stuff.
 
Etienne.Yergeau@iaf.inrs.ca
www.microbialecology.ca

To learn more about our line-up of speakers, please visit the conference website .

STUDENT TRAVEL AWARD

The Local Organizing Committee is pleased to announce that they are accepting
applications for a limited number of travel awards (up to $1,500 CAD) for students wanting
to attend and present at the Rhizosphere 5 conference. Prior registration is NOT a
prerequisite. Application Deadline is March 1, 2019 .
 
How to apply
 

Eligible applicants must complete an application form and submit a one-page letter
describing their reasons for attending the meeting, how the conference will
contribute to their growth as a scientist, and their financial need.
A short (one-page) letter in support of the student's application - written by their
primary supervisor - must accompany the application.
Applications and all supporting information must be submitted electronically to the
Chair of the Awards Committee at StudentTravelAward@rhizo5.org
Applicants will be notified as to their success on March 28, 2019.

BECOME A SPONSOR OR EXHIBITOR

https://www.rhizo5.org/abstracts/index.html
https://www.venuewest.com/Rhizo5_reg/reg/Default.aspx
https://www.rhizo5.org/abstracts/index.html
https://www.venuewest.com/Rhizo5_reg/reg/Default.aspx
https://www.rhizo5.org/scientific-program/speaker-bios.html
mailto:Etienne.Yergeau@iaf.inrs.ca?subject=Rhizosphere%205
https://www.microbialecology.ca/
http://www.rhizo5.org/
https://www.rhizo5.org/registration/ewExternalFiles/Rhizo5-Travel%20Award%20Application%20Form.docx
https://www.rhizo5.org/registration/ewExternalFiles/Rhizo5-Travel%20Award%20Application%20Form.docx
mailto:StudentTravelAward@rhizo5.org?subject=Student%20travel%20award%20application
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Rhizosphere 5 conference offers sponsorship and exhibit opportunities for interested
stakeholders. Have a look at the conference website to view the packages and options by
clicking on the buttons below. 

Become a sponsor Become an exhibitor

DID YOU KNOW...

...that Saskatoon is named after mis-sask-quah-toomina, the Cree Indian
name for the local Saskatoon berry – a sweet, violet coloured berry that
grows wild?
 
To learn more about Saskatoon and things to do, please visit the website
of Tourism Saskatoon .

Rhizosphere 5 | www.rhizo5.org
info@rhizo5.org

  

Confirm that you like this.

Click the "Like" button.

https://www.tourismsaskatoon.com/things-to-do/
https://www.rhizo5.org/sponsors/sponsorship-options.html
https://www.rhizo5.org/exhibitors/index.html
https://www.tourismsaskatoon.com/things-to-do/
https://www.rhizo5.org/
mailto:info@rhizo5.org?subject=Conference%20sponsorship
https://twitter.com/Rhizosphere_5
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                                                                     Environmental Biotechnology  

  

Gabriele Berg 
Professor 
 
Petersgasse 12/I 
A-8010 Graz 
Austria 
 
Tel.:   +43 316 873-8310 
Fax.:  +43 316 873-8819 
Email: gabriele.berg@tugraz.at 
 
 

  

Open PhD position 

 

 

 

         Graz, February, 2019 

 
SusCrop-ERA-NET project ‘potatoMETAbiome’ 

 

The Institute of Environmental Biotechnology (Graz University of Technology / Austria) 

is offering a PhD position in the field of plant microbiome research. Graz is located in 

southern Austria and a vibrant cultural city with currently more than 50,000 students and 

three large universities. The Institute of Environmental Biotechnology, located at the 

second largest university, is internationally renowned in the fields of plant microbiome 

research and the development of advanced biological control agents. Currently, it hosts 

10 PhD students that are enrolled in the university’s doctoral school which is part of the 

NAWI Graz (https://www.nawigraz.at/en/) project that connects the two largest 

universities. Motivated candidates with a master’s or diploma degree in microbiology, 

molecular biology, biotechnology, or biochemistry (related or sub-fields are also 

welcome) are invited to apply for the position, which will be open from now on. The 

candidate should have experience in bioinformatic analyses (preferably already related 

to microbiome studies) and a strong commitment to further expand his/her knowledge in 

this field. During the project, cultivar specific effects of potato plants on the indigenous 

microbiota will be assessed by the means of next-generation sequencing and 

subsequent bioinformatic analyses. In addition, potential biocontrol agents (BCAs) will 

be implemented in greenhouse experiments to assess their efficiency in controlling 

prevalent pathogens of the potato plant. Molecular and analytical approaches will be 

implemented to further improve promising BCAs and to decipher their modes of action.  

The remuneration will be according to the current Austrian collective agreement for 

project employees at universities. Equal opportunities on all levels will be taken into 

account during the selection process. 

mailto:gabriele.berg@tugraz.at
https://www.nawigraz.at/en/
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A motivation letter, CV, and certificates (diploma, etc.) can be digitally send to: 

gabriele.berg@tugraz.at and tomislav.cernava@tugraz.at for further consideration. The 

position will stay open until a suitable candidate was found. 

 

Sincerely, 

Gabriele Berg 

mailto:gabriele.berg@tugraz.at
mailto:tomislav.cernava@tugraz.at


A 2019- február 1-én megtartott Magyar Talajtani Társaság (MTT) Közgyűlésén elhangzottak 

értelmében – a hagyományoknak megfelelően – a 2018-as Talajtani Vándorgyűlésen 

elhangzott előadások és bemutatott poszterek anyagából idén is szeretnénk megjelentetni a 

Talajvédelem című folyóiratban. Az eddigiekkel ellentétben ezen megjelenés csak és 

kizárólag on-line lesz elérhető az MTT honlapján, de rendelkezni fog ISBN és/vagy ISSN 

számmal. 

A dolgozatokat az alábbi forma szerint szerkesztve kell benyújtani a 

talajtanitarsasag@gmail.com e-mail címre, legkésőbb 2019. május 31-ig. A beküldött 

anyagokat továbbítjuk azon Szekció Elnökök részére, akik a Vándorgyűlésen szerkesztették a 

programot. A lektorálási folyamatot a Szekció Elnökök koordinálják, az MTT Vezetőségének 

segítségével. Ezért fontos, hogy minden beküldött anyag esetében meg kell jelölni azt a 

Szekciót, melyben a közlésre szánt anyag eredeti előadása vagy posztere bemutatásra került, 

segítve ezzel a szerkesztői feladatokat.  

 

A dolgozat maximum 16 oldal lehet, mely oldalalak A/4 méretben, normál margókkal (2,5 cm 

minden irányban), szimpla sorközzel, illetve az egész dolgozatot átfogóan Times New Roman 

betűtípussal legyen megszerkesztve. 

 

mailto:talajtanitarsasag@gmail.com


Cím [Times New Roman 12pt félkövér, középre igazított] 

SZERZŐ Neve1, SZERZŐ Neve2, SZERZŐ Neve3 [Times New Roman 10pt dőlt, középre igazítva] 

1Szerző munkahelye, Település; 2Szerző munkahelye, Település, levelező szerző e-mail címe; 
3Szerző munkahelye, Település [Times New Roman 10pt normál, középre igazítva] 

 

 

Összefoglalás [Times New Roman 10 félkövér betűvel középre igazítva] 

Szöveges részeket Times New Roman betűtípussal, 10pt normál betű mérettel, sorkizártan és szimpla 

sorközzel kell szerkeszteni. A bekezdések térköze 6pt legyen a bekezdések után. Normál margókat kell 

használni: minden irányban 2,5 cm.  

Kulcsszavak megadása: min. 3, max. 5 a dolgozatra legjellemzőbb kulcsszó magadása kötelező.  

 

Bevezetés 

Szöveges részeket Times New Roman betűtípussal, 10pt normál betű mérettel, sorkizártan és szimpla 

sorközzel kell szerkeszteni. A bekezdések térköze 6pt legyen a bekezdések után. Normál margókat kell 

használni: minden irányban 2,5 cm.  

Az ábra címét [Times New Roman 10pt normál betűvel középre igazítva] sorszámmal ellátva az ábra alá 

kérjük felírni és a szövegben a megfelelő helyen hivatkozni rá (1. ábra). 

 

 

1. ábra. Az 1. ábra pontos címe, esetleges hivatkozások megjelölésével. Jelmagyarázat. 

 

Az táblázatok címét [Times New Roman 10pt normál betűvel középre igazítva] sorszámmal ellátva a 

táblázat fölé kérjük felírni és a szövegben hivatkozni rá (1. táblázat). 

 

Anyag és módszer 

Szöveges részeket Times New Roman betűtípussal, 10pt normál betű mérettel, sorkizártan és szimpla 

sorközzel kell szerkeszteni. A bekezdések térköze 6pt legyen a bekezdések után. Normál margókat kell 

használni: minden irányban 2,5 cm.  

Az ábra címét [Times New Roman 10pt normál betűvel középre igazítva] sorszámmal ellátva az ábra alá 

kérjük felírni és a szövegben a megfelelő helyen hivatkozni rá (1. ábra). 



Az táblázatok címét [Times New Roman 10pt normál betűvel középre igazítva] sorszámmal ellátva a 

táblázat fölé kérjük felírni és a szövegben hivatkozni rá (1. táblázat). 

 

1. táblázat. Az 1. táblázat pontos címe, esetleges hivatkozások megjelölésével 

 

(1) Jellemző 

(2) Tárgy 

(3) 

Tárgy 01 

(4) 

Tárgy 02 

(5) 

Tárgy 03 

a) Jellemző 01 mérés 01 mérés 02 mérés 03 

b) Jellemző 02 mérés 04 mérés 05 mérés 06 

c) Jellemző 03 mérés 07 mérés 08 mérés 09 

 

Megjegyzés: A fej rovatait az odaírt szöveg mellett kérjük felül számozni, a táblázaton belüli, Ügyelni 

kell a dimenziók pontos és szabatos feltüntetésére. A táblázatok túlterheltségét kérjük mellőzni, ezért azokon 

csak a legfontosabb adatokat kell feltüntetni, a tizedes vessző utáni számokat is kérjük korlátozni. 

 

Eredmények és Értékelésük 

Szöveges részeket Times New Roman betűtípussal, 10pt normál betű mérettel, sorkizártan és szimpla 

sorközzel kell szerkeszteni. A bekezdések térköze 6pt legyen a bekezdések után. Normál margókat kell 

használni: minden irányban 2,5 cm.  

Az ábra címét [Times New Roman 10pt normál betűvel középre igazítva] sorszámmal ellátva az ábra alá 

kérjük felírni és a szövegben a megfelelő helyen hivatkozni rá (1. ábra). 

Az táblázatok címét [Times New Roman 10pt normál betűvel középre igazítva] sorszámmal ellátva a 

táblázat fölé kérjük felírni és a szövegben hivatkozni rá (1. táblázat). 

 

Következtetések 

Szöveges részeket Times New Roman betűtípussal, 10pt normál betű mérettel, sorkizártan és szimpla 

sorközzel kell szerkeszteni. A bekezdések térköze 6pt legyen a bekezdések után. Normál margókat kell 

használni: minden irányban 2,5 cm.  

 

English title  

NAME of Author1, NAME of Author2, NAME of Author3 

1Workplace of Author, City; 2Workplace of Author, City, Coorresponding Author’s E-mail;  
3Workplace of Author, City  

 

Summary 

Szöveges részeket Times New Roman betűtípussal, 10pt normál betű mérettel, sorkizártan és szimpla 

sorközzel kell szerkeszteni. A bekezdések térköze 6pt legyen a bekezdések után. Normál margókat kell 

használni: minden irányban 2,5 cm.  

Az eredeti kutatási eredményeket ismertető, illetve módszertani cikkek esetében önmagában is világosan 

érthető, tömör angol nyelvű összefoglaló készítendő. Terjedelme a dolgozat témájától függ, de szöveges része ne 

haladja meg a 50 gépelt sort. Röviden kell összefoglalni a vizsgálat célját, anyagát, módszerét és a kapott 

eredményekből levonható következtetéseket. Az angol nyelvű összefoglalónak tartalmaznia kell a dolgozat 

címét, a szerző(k) nevét, az intézet pontos megjelölését,  

Keywords: keyword1, keyword2, keywords3, keywors4, keyword5 



Irodalomjegyzék 

A felhasznált és idézett irodalom jegyzékét a dolgozat végén, a szerző(k), illetve szerkesztő(k) nevének  

betűrendjében kell megadni. A hivatkozott irodalom minden egyes szerzőjét jelölni kel, vagyis kerülendő az et 

al. használata. A szövegben a hivatkozás a szerző neve után zárójelbe tett évszámmal történik: (CALDER, 1998). 

Ha a hivatkozott szerzőnek azonos évben több közleménye is megjelent, és a dolgozatban közülük egynél többre 

is utalás történik, az évszám után írt kisbetűvel különböztessék meg azokat. Az irodalomjegyzék összeállításánál 

az alábbi szabályok irányadók: 

a) Folyóiratokban megjelenő közlemények esetében a szerzők nevét, a közlemény címét, a folyóirat címét, 

kötetszámát, esetleg füzetszámát (zárójelben), valamint a közlemény nyitó és záró oldalszámát kell 

feltüntetni. 

b) Könyvek esetében a szerző(k) vagy szerkesztő(k) nevét, a megjelenés évét, a mű címét, a kiadót, a 

kiadás helyét kell feltüntetni. 

c) Könyvrészletek esetében a könyvrészlet szerzőjének nevét, a könyv meg-jelenésének évét, a 

könyvrészlet címét, majd a könyv (b. pont alatt felsorolt) adatait kell feltüntetni. 

d) Szóbeli közléseket nem kell felsorolni, kéziratok esetében pedig csupán a szerzőt, az évszámot és a 

címet kell megjelölni. 
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