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Kedves Talajbiológus Kollégák, 

Kérjük fogadják tőlünk következő Talajbiológiai hírlevelünket, amelyben néhány aktuális 

talajokkal és különösen a talajbiológiai kérdésekkel kapcsolatos információt küldünk. 

1. Kisfilm a lenyűgöző talajról (BBC) 

A BBC egy rövid kisfilmben ismerteti a Földön található lenyűgöző dolgainak egyikét, a talajt. A 

film címe: Why soil is one of the most amazing things on Earth. Az ismeretterjesztő videó elérhető 

az alábbi linken: https://www.bbc.co.uk/ideas/videos/why-soil-is-one-of-the-most-amazing-things-on-

eart/p090cf64?playlist=made-in-partnership-with-the-royal-society  

 

2. Youtube csatorna a Global Soil Biodiversity Initiative webes szemináriumairól 

GBSI youtube csatornán elérhetővé tette az eddigiekben megrendezett webes szemináriumi 

sorozatának előadásait. A sorozat elemei, melyek a talaj biodiverzitásának különböző témaköreire 

épülnek az alábbi csatornán tekinthetők meg: 
https://www.youtube.com/channel/UCPLopH78c7THNHt3_QKvGgQ  

3. Május 22. Nemzetközi Biodiverzitás Nap 

A The Secretariat of the Convention on Biological Diversity május 22-ét a nemzetközi 

biodiverzitás napját 2021ben az alábbi szlogen alatt ünnepli: "We're part of the solution." 

A biodiverzitás napján tervezett online programokról az alábbi linken érdeklődhetnek: 
https://www.cbd.int/biodiversity-day  

 

4. Posztdoktori ösztöndíj a The Humbolt Foundation jóvoltából 

Posztdoktori ösztöndíjasokat keres a Humbolt Alapítvány Talajökológia / Talajmakroökológia 

tudományterületen tevékenykedő kutatónők körében. A felhívás részletei az alábbi linken 

elérhetőek: https://www.globalsoilbiodiversity.org/job-board-blog/2021/3/19/postdoctoral-scholar-soil-

ecologysoil-macroecology  

 

5. Magyar-Angol Növénykórtani Fogalomtár talajtani vonatkozásai 

Az EU intézményei és hivatalai 2004 óta használják az Unióra vonatkozó fogalmak gyűjtésére, 

terjesztésére és kezelésére az EU terminológiai adatbázisát, az IATE-t[Interactive Terminology for 

Europe; Interaktív Európai Fogalomtár]. Az adatbázis szabadon hozzáférhető a következő 

honlapon: https://iate.europa.eu/home. A fogalomtár magyar fordításában több hazai szakértő is 

részt vett. Az adatbázist kérésre mellékeljük az érdeklődők részére.  

 

6. Élet a talajban podcast sorozat   

Life in the soil témakörben podcast sorozat indult, amelynek keretein belül különböző beszélnek 

a talajéletről. A sorozat következő témaköre az emberi tevékenységek talajéletre kifejtett hatásairól 

szól. Az aktuális sorozat és a korábbi epizódok az alábbi linken hallgathatóak meg angol nyelven: 
https://soundcloud.com/mrillig .  
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7. Információk konferencia részvételi lehetőségekről - aktuális konferenciák, kurzusok 

 

a. A Global Soil Biodiversity Initiative oldalán a COVID-19 miatt módosult időpontú 

rendezvényekről az alábbiakban érdeklődhet: 
https://www.globalsoilbiodiversity.org/meetings-affected-by-covid19 

 

b. EUROSOIL 2021 konferencia online kerül megrendezésre 2021. augusztus 23-27 között. 

A konferencia részletei, jelentkezési határidők, regisztráció az alábbi linken érhetőek el: 
 https://eurosoil-congress.com/?utm_source=google&utm_medium=gdn&utm_campaign 

=contributions&gclid=CjwKCAjwmv-DBhAMEiwA7xYrd8a7H98S3qTMNLUaDoqMwf8ZHxh 

WUrdjUb-flp5GWk__aTR_vzlikRoCfn8QAvD_BwE  

 

c. A Magyar Talajtani Társaság által szervezett és megtartott eseményeket az MTT 

honlapján kísérhetjük figyelemmel: www.talaj.hu 

 

d. 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 

 

e. 8th World Congress on Conservation Agriculture, Bern, Svájc. A konferencia elméleti 

és gyakorlati napok formájában 2021. június 21-23, valamint június 24-25 között kerül 

megrendezésre Bernben. A szemináriumok, valamint gyakorlati bemutatók formájában 

megrendezésre kerülő kongresszus részletei az alábbiakban olvashatók: https://8wcca.org/  

 

8. 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.  

 

9. További információk küldése a következő hírlevélbe 

- Konferencia-részvételi lehetőségek és beszámolók részvételről 

- Kutatási, módszertani érdekességek, doktori 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. május 5. 

 

Biró Borbála elnök 

Jakab Anita titkár 

MTT Talajbiológiai Szakosztály  

https://www.globalsoilbiodiversity.org/meetings-affected-by-covid19
https://eurosoil-congress.com/?utm_source=google&utm_medium=gdn&utm_campaign%20=contributions&gclid=CjwKCAjwmv-DBhAMEiwA7xYrd8a7H98S3qTMNLUaDoqMwf8ZHxh%20WUrdjUb-flp5GWk__aTR_vzlikRoCfn8QAvD_BwE
https://eurosoil-congress.com/?utm_source=google&utm_medium=gdn&utm_campaign%20=contributions&gclid=CjwKCAjwmv-DBhAMEiwA7xYrd8a7H98S3qTMNLUaDoqMwf8ZHxh%20WUrdjUb-flp5GWk__aTR_vzlikRoCfn8QAvD_BwE
https://eurosoil-congress.com/?utm_source=google&utm_medium=gdn&utm_campaign%20=contributions&gclid=CjwKCAjwmv-DBhAMEiwA7xYrd8a7H98S3qTMNLUaDoqMwf8ZHxh%20WUrdjUb-flp5GWk__aTR_vzlikRoCfn8QAvD_BwE
http://www.talaj.hu/
https://www.compostnetwork.info/news/event/ramiran-2020
https://8wcca.org/
mailto:jakabanita.talaj@gmail.com


Magyar Talajtani Társaság Elnök: Tóth Tibor  

HungarianSoil Science Society Titkár: Bakacsi Zsófia, 

1022 Budapest, Herman Ottó út 15.  Szervezőtitkár: Koós Sándor 

http://www. talaj.hu    

Bankszámlaszám: Raiffeisen Bank Zrt., 12021006-01144527-00100009 

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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