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A 2020-as év első hírlevelében továbbra is 2(0)20-as áramerősséggel folytatjuk a 

hírlevelekben az információk terjesztését. Így év elején eredményes és hasznos 

tájékozódást, sikeres munkát és Boldog Új Évet kívánunk.  
 

1. A talajok fontosságát emeli ki az EU Horizon 2020 „Egészséges talaj és élelmiszer” Missziós 

Testülete 

 

a) Korábban már hírt adtunk arról, hogy az EU új Horizon 2020 programjával kapcsolatban 5 

„Missziós Testületet” hozott létre, ezek felölelik az élet legfontosabb területeit, így az 

információs társadalmat, az emberi egészséget, a globális klímaváltoás hatásait, a városiasodást 

és a közlekedést.  

Az 5-dik ilyen misszió az „Egészséges talaj és Élelmiszer” (Soil Health and Food). A misszió 

egyik célja, hogy a talajok fontosságát minél inkább terjessze az emberek körében és tanácsot 

adjon a „Horizon 2020” programok témájához, kiemelt programjaihoz és a támogatások 

megítéléséhez is. Ehhez minden „missziós testületbe 15-15 szakértőt választottak be az Európai 

Unióból. Hazánkból Biró Borbála lett a „missziós testület” tagja. A célokat és a talajok kiemelt 

szerepét mutatja be egy kisfilm is a következő linken, ahol az „Egészséges talaj és Élelmiszer” 

misszió mottója is megjelenik (Healthy soil, healthy planet, healthy people). 

Life on Earth depends on soil (video): https://youtu.be/oJF_GTmrJGI  

 

További információk nyerhetők az „Egészséges talaj és Élelmiszer” oldalon 

https://ec.europa.eu/info/horizon-europe-next-research-and-innovationframework-

programme/mission-area-soil-health-and-food_en 

Az Európai Unió által fenntartott „EIP-AGRI” hírek is letölthetők a következő linken: 

https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/news/soils-matter 

 

b) Mivel az emberek általában keveset tudnak a talajokról és azok szerepéről az életünkben, ezért 

egy kérdőív készült arra, hogy az erre vonatkozó információkat begyüjtsék. a „Missziós 

Testületek” további tevékenysége ezektől a válaszoktól is függ; ezért kérjük, hogy töltsék ki a 

mellékelt űrlapot. Minden válasz számít.  

Survey: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/mission-soil-health-and-food 

 

2. Információk aktuális konferencia részvételi lehetőségekről 

 

a) ESPC4: 4
th

 European Sustainable Phosphorus Conference, Vienna, 15-17 June 2020. 

Az absztraktok beküldési határidejét 2020. január 31-ig meghosszabbították.  

www.phosphorusplatform.eu/espc4 
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b) Global Symposium on Soil Biodiversity (GSOBI20), Róma, Olaszország, 2020. 03. 10-12. 

http://www.fao.org/about/meetings/soil-biodiversity-symposium/en/ 

c) World Biodiversity Forum, Davos, Svájc, 2020. február 23-28. 

https://www.worldbiodiversityforum.org/en 

d) EUROSOIL, 2020. Aug. 24-28, Genf. A konferecia az Európai Talajtani 

Társaságok Szövetségének (ECSSS, European Confideration of soil Science Societies) 

legnagyobb rendezvénye. Számos szekciója felöleli a talajtudományok széles spektrumát. A 

konferencia témája „Connecting people and Soil”, ami nagyobb társadalmi tudatosságot 

ismeretátadást céloz meg. Különösen ajánljuk a 4.34 szekciót, “Soil Organic Matter - a useful 

and versatile probe to elucidate the physico-chemical, biological and environmental soil 

equilibria; from molecular approaches to land management.” címmel, ahol egyeztettünk a 

szervezőkkel és a szerves anyagokkal kapcsolatos “Nemzetközi long-term” (ILTER) kísérletek 

eredményei is belekerültek témaként a szekcióba. Bővebb információ: https://eurosoil2020.com 

 

3. Publikációs lehetőségek 

a) „Tápanyagok és a klímaváltozás” (Nutrients and Climate Change) speciális különszám jelenik 

meg a „SCOPE Newsletter”-ben, ahova szakmai közlemények küldhetők be.  

A határidő: 2020. február 29. https://phosphorusplatform.eu/callfortexts 

 
b) A szennyezett talajok javítása, élelmiszer és emberi egészség (Reclamation of contaminated 

soils for food production and human health” speciális különszámot jelentet meg az EGAH 

(Environmental Geochemistry and Health). Társszerkesztő Jaume bech Borras, aki az EGU 

szekcióját is vezeti a témában. Hazai összekötőként segítséget ad: Biró Borbála. Regisztrálni és 

cikket beküldeni a következő linken lehet: http://www.editorialmanager.com/egah/default.aspx 

 

4. 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 személyt elérhessenek. A kitöltött, csatolt űrlap továbbadható azok felé is, 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 jakabanita.talaj@gmail.com E-mail címre küldjék meg.  

 

5. További információk küldése a következő hírlevélbe 

- 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) MTT TBSZ Tagnyilvántartási Nyilatkozat 

 

Budapest, 2020. január 21. 

 

Biró Borbála elnök  

Jakab Anita titkár 

MTT Talajbiológiai Szakosztály 
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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 

X 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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