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 Hírlevelünkben aktuális információkat küldünk.  

1. Nemzetközi Információk, Hírek, felhívások a talajokkal kapcsolatban: 

 

a) az EU Horizon 2020 keretprogram „Egészséges Talaj és Élelmiszer” missziójáról. 
Az eddigi eredmények és javaslatok átadása megtörtént az EU Kutatási és Innovációs 

napján. Amennyiben a linkek nem nyílnak úgy kérjük, hogy másolja be külön a keresőbe. 

-a talaj élő rendszer (soil is a living organism) 

https://www.youtube.com/watch?v=8ugaL6wsXME 

-a missziós feladatok https://www.youtube.com/watch?v=ciz0M1p-OWY 

-a talaj misszió   https://www.youtube.com/watch?v=53bbzE2IpKc&trk=organization-

update-content_share-video-embed_share-article_title 

-magyar felirattal  

https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgxwJXfqzssbqZPFHRRSvHhdTCQjz?proj

ector=1 

-a talajegészség - https://www.youtube.com/watch?v=ntJouJhLM48 

-a talaj és a klímaváltozás - https://www.youtube.com/watch?v=BxiXJnZraxk 

-a talaj-misszió letölthető jelentése és javaslatai az európai Zöld Megállapodás (Green 

Deal) és az ENSZ Fenntartható Fejlődési Céljaival (SDG, Sustainable Developing Goal) 

összhangban. Mottó: „Törődj a talajaiddal, törődj az életeddel”. 

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

programme/missions-horizon-europe/soil-health-and-food_en 

b) Felhívás – a talajok biodiverzitásának javítása érdekében 

IUSS and FAO-GSP tudományos gyerekkönyv készítésére adott ki felhívást a talajok 

biodiverzitásával kapcsolatban a talajok világnapjára (WSD 2020). Ennek mottója: 

"Tartsd a talajt életben, védd a biodiverzitását”. A beküldési határidő November 10, 

2020. A győztes 1000 USd-t kaphat, a 2. díj 500 USD, a 3. díj pedig 250 USD. 

További információ: https://www.iuss.org/international-decade-of-soils/ 

Hirdetés: https://www.iuss.org/media/gsp_iuss_booklet_contest.jpg 

c) Euronews hirek „egészséges talaj és élelmiszer” - ökotermesztés 

https://www.euronews.com/2020/09/21/on-a-mission-to-save-our-soils-the-eu-s-plan-to-

rebuild-the-land 

d) Felhívás a Nemzetközi Talajnaphoz, 2020. december 5-éhez.  
Bármilyen esemény tervezhető, megosztható, bejelenthető. Különösen buzdítunk a 

talajbiológiai tulajdonságokkal, a talaj-élőlények sokféleségével és a talajegészséggel  

kapcsolatban. Az eseményt felteszik ez egységes térképre és ezzel is növekszik a talajok 

elfogadása, ismeretei. 
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További információ: http://www.fao.org/world-soil-day/worldwide-events/add-

events/en/?fbclid=IwAR3IQ4yRxojK57en5f59HdPKNMGS5urJIfPjtSHVrcLISZT3fnQn

COUc4Wc 

e) A talajdegradáció kimutatása, indikálása 

A talajpusztulás kimutatására a közös agrár-politika (CAP, common agricultural policy) 

és az ENSZ „Fenntartható Fejlődési Céljainak (SDG, Sustainable Developing Goals) 

érdekében van szükség. mérhető és számítható, értékelhető paraméterek megállapítása a 

végső cél.  Ehhez, illetve pontosan kimutatható értékekhez kötnék az agrártámogatásokat 

a jövőben. További információ: https://esdac.jrc.ec.europa.eu/themes/indicators-soil-

erosion-ESDAC Newsletter, 121, 2020. Márc.–Ápr.) 

f) Az első, nemzeti talaj-termékenységi adatbázis 

A trágyázási szaktanácsadási rendszer (FRST, Fertilizer Recommendation Support Tool) 

készül segíteni ez az online eszköz, amely segíti a talajművelést minimális adatok 

megadásával. Az adatokat 1998 óta folyamatosan gyűjtik.  

További információ: https://acsess.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/csan.20218 

(ASA-CSSA-SSSA Science Policy Report, 2020. aug. 5) 

 

2. Információk konferencia részvételi lehetőségekről - aktuális konferenciák, kurzusok 

 

a) Nézzünk bele a talajokba, ‘Zoom into Soil’: Erózió 

2020. szept. 2. – online esemény, Az Angol Talajtani Társaság (BSSS) rendezvénye. 

https://www.soils.org.uk/news/6-aug-2020/zoom-soil-erosion 

Az első ilyen rendezvény megnézhető a következő linken: 

https://www.youtube.com/channel/UCHHciYt47RFZLqcQ6QGkjxg 

b) A 8. Világ-fenntarthatósági Fórum (WSF2020) online meeting, 2020. szept. 15- 17. 

Website: https://wsf-8.sciforum.net/ 

c) ISCRAES 2020–Nemzetközi szimpozium a klíma-semleges Agrár-környezeti 

rendszerekről. 2020. nov. 3-6. online 

Absztrakt beküldési és regisztrációs határidő, 2020 Aug. 31., http://www.iscraes2020.org/ 

https://www.iuss.org/media/iscraes_flyer_updated.jpg 

d) 2020.Talajbiológiai tudás-kurzus (Soil Biology Lab Skills Course) 

2020. aug. 31-től szept. 4-ig, Hétfőtől Péntekig, Wageningeni Egyetem, elhalasztva 

2021-re.www.wur.eu/lab-skills-course 

e) RAMIRAN 2021 - Managing Organic Resources in a Changing Environment, 2021. 

szept. 20-23, University of Cambridge in Eastern England, UK; 

https://www.compostnetwork.info/news/event/ramiran-2020 

f) Nemzetközi talajszennyezettségi konferencia, International Conference of 

Contaminated Sites, 2020. okt. 26-28, Trnava, Slovak Republic, elhalasztva 2021-re. 

Publikáció leadható: 2020. Aug. 31-ig, http://contaminated-sites2020.sazp.sk/ 

 

3. Információk konferencia részvételi lehetőségekről - elhalasztott konferenciák 

 

a) Eurosoil 2021 második felére halasztották, pontos időpontot még nem tettek közzé. 
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b) XV International Colloquium on Apterygota konferencia tervezett új időpontja 2021. 

március 26-28-ra módosult.  

c) XVIII International Colloquium on Soil Zoologykonferenciát 2021. március 28-április 2 

között tervezik megrendezni. 

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

e) 3rd International Soil Modeling Consortium Conference: Advances on Soil Systems 

Modeling (talajrendszerek modellezéséről) 2021 májusáig elhalasztásra került. 

f) 45th New Phytologist Symposium on Plant-Fungal Interactions elhalasztva, új időpontot 

még nem tettek közzé. 

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

időpontra elhalasztották. 

 

4. 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.  

 

5. További információk küldése a következő hírlevélbe (határidő 2020.11.01) 

- 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. október 2. 

 

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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