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Kedves Talajbiológus Kollégák, 

 

Kérjük, fogadják tőlünk következő Talajbiológiai hírlevelünket, amelyben aktuális 

információkat küldünk.  

Kántor Zsolt szavait idézve kezdjünk bele egy cselekvésekkel és újabb célokkal teli évszakba! 
 „Eljött ez az idő is, túl vagyunk rajta, büszkén 

hordja gömbölyded terhét a vízcsepp, ősz van, hiá- 

ba vagyunk túl a nehezén, újabb idők jönnek, új 

túllevések, az időt nem lehet eltüntetni a dolgok 

útjából, mert az idő maga a küszöb, a párkányon 

kucorgó esőcsepp is összegyűjti az emlékeket, a 

fényt, mégis felszárad, eltűnik.” 

 

1. Belépési lehetőség a „Global Soil Biodiversity Initiative”-be 

A coloradói (USA) székhelyű társaság belépési lehetőséget biztosít mindazon kutatók és 

érdeklődők számára, akik fontosnak tartják a talaj biodiverzitásának megőrzését és 

fenntartását. Az ehhez kapcsolódó levelet az 1. mellékletként láthatják. A belépés feltételei, 

lépései az alábbi linken olvashatók: https://www.globalsoilbiodiversity.org/join 
Kérjük, hogy akik csatlakoznak a felhíváshoz azok jelezzék felénk is! 

 

2. Az Európai Unió új szakértői csoportokat hozott létre: 

Az Európai Unió a különböző kutatás-fejlesztési és innovációs pályázatok kiírásához, a 

szakterületi fontos témák kijelöléséhez új szakértői csoportokat („Mission Board”-okat) 

hozott létre. Az MB-k a Horizon programokhoz kapcsolódnak a 2021-2027-es időszakban. Az 

5 témacsoportban hazánkból egyedüliként a „Soil Health and Food” szakterület 15 fős 

Nemzetközi Bizottságába választották, Biró Borbálát is a közel 300 fő európai pályázó közül. 

További információ és az 5 témacsoport szakértőinek a listája a következő linken található:  
https://ec.europa.eu/info/news/commission-announces-top-experts-shape-horizon-europe-missions-

2019-jul-30_en 

3. FAO nevezés Glinka nemzetközi díjra és pályázat a talajok Napja alkalmából: 

Nemzetközi elismerésre lehet javaslatot tenni a FAO szervezetnél, 2019. szept. 30-ai 

határidővel. További információ a csatolt dokumentumban. (2. melléklet) 

Hasonlóan lehet pályázatot beadni az idei, 2019-es „Talajok napja” (dec. 5.) díjra, a 3. 

melléklet szerint.  

 

4. Információk konferencia részvételi lehetőségekről 
a) Biofumigation#7 konferencia sorozat következő állomása és témája:                                

International Symposium on Biocidal and Non-Biocidal Plants to improve Soil Health                                 
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A konferenciát Crans-Montanában, Svájcban, 2020. március 30 és április 3 között rendezik.  A 

konferenciára való regisztráció és részletek az alábbi linken és a 4. mellékletben olvashatók: 

https://www.agroscope.admin.ch/agroscope/en/home/news/events/biofumigation-7.html 

 

b) 3rd International plant-microbe-microscopy training and workshop, 2019. november 25-

29., Tullin, Ausztria https://www.plant-microbe-microscopy.com/workshop/  
 

c) X. International Agriculture Symposium "AGROSYM 2019" Jahorina, Bosznia-

Hercegovina, 2019. október 3-6. http://agrosym.ues.rs.ba/index.php/en/  

 

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

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

 

e) Nemzetközi mezőgazdasági és élelmiszertudományi konferencia (International 

Conference on Agricultural and Food Science, ICAFS 2019), Kuala Lumpur, Malaysia,  2019. 

December 8-11, http://www.icafs.conf.ac.cn/ 
 
f) 2019 International Conference on Agricultural and Food Science (ICAFS 2019) Kuala 

Lumpurban, Malajziában kerül megrendezésre 2019. December 8-11. között. Jelentkezés és 

információk az alábbi linken: https://icafs.apaset.org/2019/?f=conf.ac.cn&9.6.1 

 

5. Tagnyilvántartás megújítása 
Az MTT Talajbiológiai Szakosztálya továbbra is felhívja a figyelmet a tagnyilvántartás 

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

talajbiológia iránt elkötelezett embert elérhessenek. A kitöltött, csatolt űrlap 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 aki még eddig 

nem tette meg, a mellékelt TBSZ „tagnyilvántartási” formanyomtatványt kitöltve a 

jakabanita.talaj@gmail.com email címre megküldeni szíveskedjenek! 

 

6. További információk küldése a következő hírlevélbe 
A következő hírlevélbe 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) Global Soil Biodiversity Initiative felhívása tagbelépésre 

2) FAO Glinka díj jelölés 

3) 2019-es Talajok napja pályázati lehetőség  

4) Biofumigation 7 rendezvény felhívása 

5) MTT TBSZ Tagnyilvántartási Nyilatkozat 

 

Budapest, 2019. szeptember 09. 

 

Biró Borbála elnök, Jakab Anita titkár 
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Global Soil Biodiversity Initiative - Secretariat Office 

School of Global Environmental Sustainability 
108 Johnson Hall 

Colorado State University 
Fort Collins, CO 80523-1036 

USA 
August 20, 2019 
 
Dear Member of the Hungarian Society of Soil Science, 
 
The Global Soil Biodiversity Initiative is an organization that seeks to promote policy and 
research to support soil biodiversity globally. We are currently updating our contact list. 
We are in the process of trying to make it more representative of soil biodiversity 
scientists across the globe. As such, we are interested in connecting with you.  
 
If you are interested in connecting with the Global Soil Biodiversity Initiative, please visit 
our website to register (https://www.globalsoilbiodiversity.org/join).  
 
We look forward to connecting with you! 
 
Regards, 
Diana and Carl  
 

Thank you and best wishes, 

     
 
Diana H. Wall      Carl Wepking 
Professor and Science Chair    Executive Director 
Global Soil Biodiversity Initiative    Global Soil Biodiversity Initiative 
 
University Distinguished Professor 
Director, School of Global Environmental Sustainability 
Colorado State University 

 



 

 



 

Name of the nominee/candidate for the prize:  

Click here to enter text. 
 

Date of nomination: 

Click here to enter text. 
 

PART A | Administrative information 

Information about the nominating GSP partner  

Name of the GSP partner proposing the current candidate 

Click here to enter text. 

Legal status  

Click here to enter text. 

Address 

Click here to enter text. 

Contact person  Click here to enter text. 

Telephone  Click here to enter text. 

Mobile Click here to enter text. 

Email  Click here to enter text. 

Information about the nominee  

Name of the candidate (or institution) 

Click here to enter text. 

Legal status  

Click here to enter text. 

Address 

Click here to enter text. 

Contact person (in case of an institution) Click here to enter text. 

Telephone   Click here to enter text. 

Mobile  Click here to enter text. 

Email   Click here to enter text. 



 

PART B | Description of the project (achievement) 

Description 

Summarize the outstanding achievements of the nominee in promoting sustainable soil management (SSM) 

(max 1000 words) 
Click here to enter text. 

How are the achievements linked to the revised World Soil Charter? Elaborate (max 1000 words) 
Click here to enter text. 

Indicate which of the five GSP pillars the project/achievement is relates to (if more than one pillar is 

addressed by the project, please only consider the most relevant pillar of action) 

☐  1. Promote sustainable management of soil resources for soil protection, conservation and sustainable 

productivity 

☐ 2. Encourage investment, technical cooperation, policy, education, awareness and extension in soil 

☐ 3. Promote targeted soil research and development focusing on identified gaps and priorities and synergies with 

related productive, environmental and social development actions 

☐ 4. Enhance the quantity and quality of soil data and information: data collection (generation), analysis, validation, 

reporting, monitoring and integration with other disciplines 

☐ 5. Harmonization of methods, measurements and indicators for the sustainable management and protection of 

soil resources 

Describe in which respects and to what degree the nominee contributed to SSM (max 500 words) 
Click here to enter text. 

Explain how the achievements of the nominee have contributed to food security, climate change 

adaptation and mitigation, and sustainable development (max 500 words) 
Click here to enter text. 

Elaborate on the impacts of the nominee’s activities in society (max 500 words) 
Click here to enter text. 

Any other remarks or specific features not mentioned above which you think can positively impact your 

nomination (max 1000 words) 
Click here to enter text. 

PART C | Annexes 

Nominators are encouraged to include relevant supporting materials such as publications, CD-ROMs, leaflets, 

photographs and/or links to audio or videos that demonstrate and support the results and associated impacts made 

by the nominee. This additional material is not compulsory, but can be annexed if the nominator considers it useful 

to strengthen the candidature of the nominee. 



WSDA/19/Call for application 

 

 

  

 

 

 

 

 

APPLICATION FORM FOR THE WORLD SOIL DAY 

AWARD 2019 RELATED TO THE 2018 EDITION ‘BE 

THE SOLUTION TO SOIL POLLUTION’ 
 

 

REPORT OF THE 5 DECEMBER 2018, WORLD SOIL DAY (WSD) 

CELEBRATIONS  
 



WSDA/19/Call for application 

 
The completed form should be submitted by 15 September 2019 to: 

GSP Secretariat 
Viale delle Terme di Caracalla 
00153 Roma, Italy 
Email: GSP-Secretariat@fao.org  
 
Each candidate should complete the report to be pre-screened by the GSP Secretariat, as per the criteria 
specified online. Short-listed candidates will be assessed by the Selection Committee, which will designate 
the winner. 

PART A | Details of the candidate 
 
Name of the candidate (individual, association etc.)*1:  

Click here to enter text. 

Name*:  

Click here to enter text. 

Surname*:  

Click here to enter text. 

Institution/ Organization/ Private company/ Affiliation*: 

Click here to enter text. 

Co-organizers (if applicable): 

Click here to enter text. 

Title and position (on behalf of)*: 

Click here to enter text. 

Country*: 

Click here to enter text. 

Address*: 

Click here to enter text. 

Telephone: 

Click here to enter text. 

Mobile: 

Click here to enter text. 

Email*: 

Click here to enter text. 

Any additional comments: 

Click here to enter text. 

 

PART B | Description of the project (achievement) 
  
Title of the event*: 

Click here to enter text. 

Select the categories of events (you may select more than one type of activities)*:  

                                                           
1 The mandatory fields are marked with a star ‘*’ 

mailto:GSP-Secretariat@fao.org


WSDA/19/Call for application 

 
o Scientific conference, roundtable, symposium 
o Technical training, seminar, workshop  
o Educational project 
o Traditional ceremony 
o Cultural event 
o Rally, march, concert 
o Soil exhibit, contest  
o Promo video and interview 
o Blog, digital and social, TV show and radio broadcast 
o Out-of-home advertising on public transport, shopping mall etc 
o Marketing campaign 
o Others (Please specify) 
Click here to enter text. 

Short description of the event (max 500 words)*: 

Click here to enter text. 

Target audience*:  

Click here to enter text.  

Objectives*: 

Click here to enter text.  

Number of participants (if various categories of participants were involved, please specify and include the 

associated number of participants)*:  

Click here to enter text. 

Duration and exact dates of the event*: 

Click here to enter text. 

Was the event promoted in the media? If yes, which media channels were used? Please describe and include 

the relevant links*: 

Click here to enter text. 

Were any videos of the event published on a website and/or disseminated through social media channels? If 

yes, please explain and provide links.* 

Click here to enter text. 

Was the event covered by the press or national media? If yes, please specify.* 

Click here to enter text. 

How was the event disseminated (through social media, direct mailing, web, press, testimonial etc.)?* 
Click here to enter text. 

Was the event open to the general public?* 
Click here to enter text. 

Did it include the participation of a national authority/government institution? 
Click here to enter text. 

Were any promotional material, publications, gadgets distributed at the event? If yes, please specify the type 
and quantities.* 
Click here to enter text. 

Were official materials from World Soil Day printed out and used during the event? If yes, please specify 
how.* 
Click here to enter text. 

How would you measure the impact of the event on the public (you may select more than one option)*: 
o The degree to which debate and new thinking was stimulated 



WSDA/19/Call for application 

 
o Whether it aims at increasing knowledge 
o Whether and how it influences the wider debate on the importance of soils 
o How it contributes to raising awareness on soils 
o The outreach of the message 
o Whether it generates practical advice or feedback 

Please explain briefly. 
Click here to enter text. 

PART C | Annexes 
 

The candidate is encouraged to include relevant supporting materials such as communication material, 

publications, leaflets, high quality photographs and/or links to audio segments or videos, press releases, 

web statistics that demonstrate and support the results and associated impacts of the WSD event. This 

additional material is not compulsory, but can be annexed if it is deemed useful in strengthening the 

candidature. 

 



 

 

 

 

FIRST ANNOUNCEMENT! 
 

Biofumigation#7: 
International Symposium on Biocidal and 
Non-Biocidal Plants to improve Soil Health 
30 March – 3 April 2020 in Crans-Montana, Switzerland 
 

This international symposium is the seventh of its kind, with ONE important 
change:Biofumigation#7 includes research on all kinds of plants used to improve 
soil health, also such not being used for biofumigation. 
The symposium aims to serve as a gathering point for researchers, advisers 
and breeders from around the world for the exchange of knowledge on the use 
of plants and plant-derived products to improve soil health. 
 

The symposium venue is the Grand Hôtel du Parc in the Swiss alpine resort of 
Crans-Montana. 
For young researchers (PhD and MSc students) low-rate accommodation is 
available. 

More information will follow in the second announcement in September 2019! 
 
Are you interested in attending? Then have a look at the website dedicated to 
Biofumigation#7 
 
https://www.agroscope.admin.ch/agroscope/en/home/news/events/biofumigation-7.html  

 

Save the date! 

https://www.agroscope.admin.ch/agroscope/en/home/news/events/biofumigation-7.html


 

Magyar Talajtani Társaság - Hungarian Soil Science Society 

1022 Budapest, Herman Ottó út 15. 

http://www.talaj.hu 

Bankszámlaszám: Raiffeisen Bank Zrt., 12021006-01144527-00100009 

 

Belépési Nyilatkozat 

Alulírott kijelentem, hogy a Magyar Talajtani Társaság tagja kívánok lenni. A Társaság céljait elfogadom és a tagdíj fizetését 

vállalom. Jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy a Magyar Talajtani Társaság Adatkezelési tájékoztatójában foglaltakat 

megismertem, annak egy példányát átvettem, és jelen nyilatkozatot a benne foglaltak ismeretében töltöm ki, és írom alá. 

A nyilatkozatot postai úton a társaság fenti címére, és elektronikusan is juttassa el a társaság elnökhelyettesének, László Péternek a 

laszlo@rissac.hu e-mail címre. Köszönjük!  

Név:  

Lakcím:  

Telefonszám:  

E-mail cím:  

Munkahely neve és címe:   

 

Levelezési cím: 

(megfelelőt jelölje „X”-el) 
 Munkahelyi cím 

 Lakcím 

 Egyéb: 

Tagdíjszámlámat a következő címre kérem 

kiállítani és kipostázni: 

(megfelelőt jelölje „X”-el) 

 Munkahelyi cím 

 Lakcím 

 Egyéb: 

 Nem kérek számlát 

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 

Szakosztály(ok), amely(ek) munkájában részt 

kíván venni:  

(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 

Hírlevél kézbesítés: 

(megfelelőt jelölje „X”-el, ezzel 

hozzájárulását adva a küldéshez; kitöltése 

nem kötelező) 

 Elfogadom elektronikus úton (a megadott e-mail címen) 

 
Elektronikus úton fogadni nincs módom, a levelezési költségek fedezésére 

tagdíjam 500 Ft-al történő megemelését vállalom 

 
………………………………. 

Dátum 

………………………………. 

Tagjelölt aláírása 
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