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Hírlevelünkben aktuális információkat küldünk. 

 

1. Talajtani Vándorgyűlés 2020 

A soron következő Talajtani Vándorgyűlés hivatalosan tervezett időpontja: 2020. szeptember 10-

12. A 2020. március végére ígért regisztráció azonban nem indult el a COVID-19 vírus járvány 

miatt. Jelenlegi információk alapján a tervezett háromnapos konferenciától eltérően a 

Vándorgyűlés kevésbé kötött formában, szabadabban áttervezhető, egynapos "mozaikokban” 

kerül megrendezésre a következő terv szerint:  

1. nap: Sárvár, egynapos terepi bemutató (szelvények), valamint megemlékezés Stefanovits Pál 

(MTT örökös elnök) születésének 100. évfordulójáról. Egyeztetés alatt van a NÉBIH és a 

NAK munkatársaival, hogy ez a terepi nap kreditként beszámítható legyen a Talajvédelmi 

szakértői, illetve a mezőgazdasági és vidékfejlesztési szaktanácsadói továbbképzésbe. 

2. nap: On-line konferencia megszervezése, a meghirdetett Szekciókban (egyeztetés alatt). 

3. nap: Szakértői továbbképzés, melynek formája, megvalósíthatósága szintén egyeztetés alatt 

van.  

 

2. Információk konferencia részvételi lehetőségekről 

 

a) A CODIV-19 koronavírusra való tekintettel az alábbi konferenciák későbbi időpontra 

történő halasztása mellett döntöttek: 

- Eurosoil 2021 második felére halasztották, pontos időpontot még nem tettek közzé. 

- FAO Global Symposium on Soil Biodiversity, a FAO globális szimpóziumát először 2020 

júniusára, majd 2021. február 2-4 időpontra halasztották. 

- XV International Colloquium on Apterygota konferencia tervezett új időpontja 2021. március 26-

28-ra módosult. 

- XVIII International Colloquium on Soil Zoology konferenciát 2021. március 28-április 2 között 

tervezik megrendezni. 

- 7
th
 International Congress of Nematology tervezett időpontja 2020. november 8-13. 

- A Soil Ecology Society rendezvénye 2021. március 24-28. között lesz megtartva. 

- 3
rd

 International Soil Modeling Consortium Conference: Advances on Soil Systems Modeling 

(talajrendszerek modellezéséről) 2021 májusáig elhalasztásra került. 

- 45
th
 New Phytologist Symposium on Plant-Fungal Interactions elhalasztva, új időpontot még nem 

tettek közzé. 

- IX Symposium of the European Association of Acarologists 2021. július 12-16 közötti időpontra 

elhalasztották. 
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b) Idei, aktuális konferencia: 

- V International Scientific Conference „Conserving Soils and Water 2020” Borovets, 

Bulgária (2020. 08. 26-29.) A jelentkezés részletei az alábbi linken érhetők el: 

http://www.conserving-soils.eu/ 

 

3. Publikálási lehetőségek 

a) 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, Q1). Társszerkesztő Jaume Bech Borras, aki az 

EGU szekcióját is vezeti a témában. Regisztrálni és cikket beküldeni a következő linken lehet: 

http://www.editorialmanager.com/egah/default.aspx 

b) Speciális különszáma készül a „Sustainable” ujságnak (IF 2,592 _ Q2) „Evidence based 

solutions for an Agroecological Transition.” címmel és témával. További információ:  

https://www.mdpi.com/journal/sustainability/special_issues/Agro-Ecological_Transition 
c) Lehetséges publikációkat várnak az "Agronomy" open acces szakmai folyóirat "Speciális 

számába (publikálási költség: 1600 CHF), "Soil Quality Evaluation Using Biological 

Properties" címmel. További információ a következő linken: 

https://www.mdpi.com/journal/agronomy/special_issues/Soil-Properties  

d) Az Agrokémia és Talajtan 2020. évi első füzetéhez (69/1.) továbbra is várják a benyújtandó 

kéziratokat. Jelenleg nem áll rendelkezésre kellő számú cikk a megjelenéshez. A folyóirat 

fennmaradása szempontjából is kiemelten fontos, hogy színvonalas kéziratok érkezzenek. A 

szerkesztő felhívta a figyelmet, hogy az EISZ megállapodás értelmében az Agrokémia és 

Talajtanban közölt cikkek továbbra is Open Access jelenhetnek meg. 

 

4. Vissza a talajbiológiai szemlélethez… 

Vissza a talajbiológiai szemlélethez… címmel jelent meg egy a termésnövelő anyagokról, így a 

talajbaktériumokról is szóló cikk a Magyar mezőgazdaság 75. évfolyamának 6. számában (34-35. 

oldal). Jelenleg a 36/2006 FVM rendelet szabályozza ezen termésnövelők alkalmazhatóságát, 

azonban az engedélyezésben jelentős változások várhatóak. A cikk teljes terjedelmében hírlevelünk 

mellékletében olvasható.  

 

5. Védések: 

- Papp Marianna nyilvános doktori védésének tervezett időpontja: 2020-V-19, 13:00, helyszíne: 

Szent István Egyetem Gödöllői Campusa. Az értekezés témája: "A talajlégzés komponenseinek 

azonosítása" (2020) biológiai tudományok tudományágban 

- Dekemati Igor nyilvános vitájára 2020-V-22-én 10:00-tól kerül sor a Szent István Egyetem 

Gödöllői Campusán. Témája: „A klíma-szenzitív és a klíma-védő művelés megfelelése 

különböző talajokon" (2020) növénytermesztési és kertészeti tudományok tudományágban. 

 

6. Tagnyilvántartás (belépés, megújítás): 

Az MTT Talajbiológiai Szakosztálya továbbra is felhívja a figyelmet a tagnyilvántartás fontosságára. 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.  
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7. 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 

2) Vissza a talajbiológiai szemlélethez cikk 

 

 

Budapest, 2020. május 11. 

 

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.hue-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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