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Hírlevelünkben aktuális információkat küldünk a talajokkal kapcsolatban.

1. Talajok Világnapja-december 5.

a) A Talaj Világnapját minden évben
december 5-én ünneplik világszerte.
Célja, hogy felhívja figyelmünket arra a
fontos szerepre, amit a talaj betölt az
életünkben.
Az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági
Szervezete - Food and Agriculture Organization
of the United Nations (FAO) által összefogott
kampány 2020-ban a talaj biodiverzitására
hívja fel a figyelmet.
A FAO oldalán (http://www.fao.org/world-soilday/en/) több információt is szerezhetünk a
kampányról, követhetjük az egyes országokban
a Talaj Világnapja alkalmából meghirdetett
eseményeket
(http://www.fao.org/world-soilday/worldwide-events/en/),
figyelemfelkeltő,
ismeretterjesztő plakátokat, info-grafikákat
(http://www.fao.org/world-soil-day/campaignmaterials/en/
és
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/world
_soil_day/infographic/GSP_WSD20_Infographi
c_A3_004b.pdf),
valamint
videókat
(https://www.youtube.com/watch?v=MSbbl5lp
mik)találunk a témával kapcsolatban.
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A nemzetközi Talaj Világnapi eseményeket felteszik egy egységes Európai térképre és ezzel is
növelik a talajok elfogadását, ismereteit világszerte.
Az események a következő linken követhetők, és további információk nyerhetők:
http://www.fao.org/world-soil-day/worldwide-events/addevents/en/?fbclid=IwAR3IQ4yRxojK57en5f59HdPKNMGS5urJIfPjtSHVrcLISZT3fnQnCOUc4
Wc
b) EU SoilObservatory
December 4-én indul útjára az "EU SoilObservatory" kezdeményezés, mely többek között az
Európai és nemzeti talaj monitoring hálózatok összehangolását célozza. Bővebben, illetve az
eseményről magáról, az alábbi linken olvashatnak:
https://ec.europa.eu/jrc/en/event/workshop/launch-event-eu-soil-observatory
Az online megrendezésre kerülő rendezvényt az alábbi linken élőben követhetik december 4-én
10:00-16:00 óra között: https://webcast.ec.europa.eu/jrc-launch-of-the-eu-soil-observatory

2. Hazai események a Nemzetközi Talajnap és a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából:
a) A Magyar Talajtani Társaság által szervezett és megtartott eseményeket az MTT honlapján
kísérhetjük figyelemmel: www.talaj.hu
b) „Talaj Világnapi rendezvény a Balaton régióban” lesz megtartva online formában 2020.
december 9-én. Az esemény szervezői a „Balatoni Integrációs Nonprofit Közhasznú Kft a
Balaton Fejlesztési Program keretében. A rendezvényen a talajok kulcs-fontosságára
helyeződik a hangsúly. Az előadások témái között szerepel:
- a „Talajbiztonság” (Prof. Giuseppe lo Papa, Palermói Egyetem),
- a „Talajvédelem a nagyüzemi mezőgazdaságban” (Dr. Tóth Szabolcs, Somogy megyei
Kormányhivatal)
- „Az egészséges talaj az ökológiai gazdálkodásban” (Gyulai Iván, Ökológiai Intézet), valamint
az
- „Egészséges talaj és az élelmiszereink kapcsolata” (Biró Borbála, az EU „MissionBoardforSoil
Health and Food” hazai szakértője) által.
c) „Jövőformáló Tudomány” címmel került sor a Magyar Tudomány Ünnepe eseményeire. Ezzel
kapcsolatban december 1-én 14:00 – 15:30 között online módon kerül sor a „Merre vezethet a
zöld átalakulás útja? Döntéshozatalt támogató előre-tekintés több forgatókönyv mentén –
Forsight 2050-ig” című rendezvényre. Szervező az Agrárminisztérium Agrárkutatási és
Környezetgazdálkodási Főosztálya. (https://forms.gle/YL7hEUwQ9dv6UxKGA).

3. Információk konferencia részvételi lehetőségekről - aktuális konferenciák, kurzusok
a) 2020.Talajbiológiai tudás-kurzus (Soil Biology Lab Skills Course)
2020. aug. 31-től szept. 4-ig, Hétfőtől Péntekig, Wageningeni Egyetem, elhalasztva 2021.
március 1-5-re.( https://www.wur.nl/nl/activiteit/Soil-Biology-Lab-Skills-Course-for-AssessingSoil-Functions-1-5-March-2021.htm)
b) A Global Soil Biodiversity Initiative által szervezendő aktuális és jövőbeli rendezvényeket az
alábbi linken érhetik el: https://www.globalsoilbiodiversity.org/meetings. A keresés dátum szerint
is lehetséges.
c) RAMIRAN 2021 - Managing Organic Resources in a Changing Environment, 2021. szept. 2023,University of Cambridge in Eastern England, UK;
https://www.compostnetwork.info/news/event/ramiran-2020
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d) KMKT 2021 - XVI. Kárpát-medencei Környezettudományi Konferencia In memoriam:
Prof. Dr. Szabó Mária, DSc, 2021. március 30. - április 1. Budapest, Magyarország. A
konferencia 2021. március 30- április 1. között kerül megrendezésre Budapesten,
Magyarországon. A kialakult vírushelyzet miatt a konferencia megrendezésének módját (online
vagy személyes részvétellel) a tervezett időpont előtt egy hónappal véglegesítjük. Ennek
megfelelően a regisztrációs díj befizetése is két lépcsőben történik. Az online konferencia
költségét 2021.02.26-ig kérjük elutalni, míg ha a járványügyi helyzet engedi a konferencia
megtartását személyes részvétellel, a konferencia maradék költségét 2021.03.16-ig kérjük
rendezni. (https://kmkt2020.elte.hu/index.php/hu/)

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 amellékelt 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. november 27.
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)
……………………………….
Dátum

Elfogadom elektronikus úton (a megadott e-mail címen)
Elektronikus úton fogadni nincs módom, a levelezési költségek fedezésére
tagdíjam 500 Ft-al történő megemelését vállalom
……………………………….
Tagjelölt aláírása

