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Talajbiológiai Hírlevél 
1/2021 

 
Kedves Talajbiológus Kollégák, 

Kérjük fogadják tőlünk az idei 2021-es első Talajbiológiai hírlevelünket, amelyben néhány aktuális 
talajokkal és különösen a talajbiológiai kérdésekkel kapcsolatos információt küldünk. 

1. Soil Mission Suport (SMS) 
Az SMS (SoilMissionSupport) elnevezésű nemzetközi projekt célja a talaj- és földhasználattal, 
valamint gazdálkodással kapcsolatos kutatás-fejlesztési és innovációs programok összehangolása. 
A projekt támogatja az Egészséges Talaj és Élelmiszer Missziót (Soil Health and Food, Horizon 
Europe Mission), az európai zöld megállapodást (European GreenDeal), valamint az ENSZ 
fenntartható fejlődési céljai (UN SustainableDevelopmentGoals, SDGs) közül a talajhoz 
kapcsolódó célok elérését. A nemzetközi konzorciumot Magyarország részéről az ELKH ATK 
TAKI kutatócsoportja erősíti Dr. László Péter vezetésével. Az SMS projektet emellett számos 
nemzetközi szervezet és kezdeményezés is támogatja, például a BIOEAST, az ADEME, a 
Danubius-RI vagy a SedNet. 
https://elkh.org/hirek/az-atk-talajtani-intezetenek-kutatoi-is-kozremukodnek-a-kutatas-fejlesztesi-
es-innovacios-programokat-osszehangolo-talajmissziot-tamogato-nemzetkozi-sms-projektben/ 
 

2. A talaj a legcsodálatosabb képződmény (azaz élőlény, organizmus) a világon 
https://www.bbc.co.uk/ideas/videos/why-soil-is-one-of-the-most-amazing-things-on-
eart/p090cf64 

3. Talajmissziós üzenet – „A talaj védelme a földi élet védelme”  
A talajmisszió alapelvei magyarra fordítva röviden az alábbi linken olvashatók: 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/funding/documents/ec_rtd_miss
ion-soil-citizens-summary_hu.pdf 
 

4. Építkezés gombákkal 
Érdekesség; a gombák, mint épületek alapítókövei:  
https://horizon-magazine.eu/article/why-future-homes-could-be-made-living-
fungus.html?utm_medium=email&utm_source=icf&utm_content=This+week+in+Horizon%3A+
carrot+concrete%2C+building+with+fungus%2C+and+the+cognitive+effects+of+bilingualism&
utm_campaign= 
 

5. Podcast a talajéletről 
Matthias Rillig több részes podcastban beszél a talajéletről, angol nyelven: 
https://soundcloud.com/mrillig 
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6. Információk konferencia részvételi lehetőségekről - aktuális konferenciák, kurzusok 
a. A Nemzeti Kutatési, Fejlesztési és Innovációs Hivatal február 16-án online 

webinárium sorozatot indít hazai kutatási és innovációs szervezetek számára a 2021. 
áprilisától induló Horizont Európa kutatási és innovációs keretprogramban való sikeres 
pályázás támogatására. A program 6. klaszterével (Élelmiszerek, biomassza-alapú 
gazdaság, természeti erőforrások, mezőgazdaság, környezet) foglalkozó webinárium 
2021. február 16-án 10 órától kerül megrendezésre. Az esemény keretében a résztvevők 
áttekintést kapnak a zöld pályázatoknak a keretprogramban való elhelyezkedéséről és 
szakpolitikai hátteréről, az első munkaprogram tematikus súlypontjairól, valamint főbb 
eszközeiről, illetve elhangzik a pályázással kapcsolatos néhány gyakorlati tipp is. Külső 
szakértők segítségével bemutatjuk az EU talaj misszióját, valamint a közép-kelet-európai 
érdekérvényesítést előmozdító BIOEAST kezdeményezést. A rendezvény részletei az 
alábbiakban találhatóak: https://nkfih.gov.hu/hivatalrol/hivatal-rendezvenyei/horizont-
europa-zold-palyazatok 
 

b. A Global Soil Biodiversity Initiative oldalán a COVID-19 miatt módosult időpontú 
rendezvényekről az alábbiakban érdeklődhet: 
https://www.globalsoilbiodiversity.org/meetings-affected-by-covid19 
 

c. 2021. július 18-21. között kerül megrendezésre a 10th congress of the ISS/Holobiont 3 
szakmai rendezvény Lionban, Franciaországban. A diszkurzus részletei az alábbiakban 
olvashatóak: https://iss10holobiont3.sciencesconf.org/ 
 

d. A Magyar Talajtani Társaság által szervezett és megtartott eseményeket az MTT 
honlapján kísérhetjük figyelemmel:www.talaj.hu 
 

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. 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/) 

 
7. 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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8. 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, 2021. február11. 
 

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 
 


