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Kedves Talajbiológus Kollégák, 

A TALAJOK VILÁGNAPJA alkalmából, küldjük aktuális Talajbiológiai hírlevelünket, megosztva 
néhány most aktuális talajokkal kapcsolatos információt. 

 

 

 

 

 

 

1. Talajok Világnapja – December 5.  

Állítsuk meg a talajok szikesedését,  
növeljük a talajok termékenységét! 
 
A talajok szikesedése globális szinten egyre nagyobb problémát jelent.  A 
talajdegradációs folyamatok következtében romlik a talajok 
termékenysége, jelentős károkat okozva mind a mezőgazdasági 
termelésben, mind az élelmezésbiztonságban, fenntarthatóságban.   

A 2021. december 5-i Talajok Világnapja logója felhívja a figyelmet az egészséges ökoszisztémák és 
az emberi jólét megőrzésének fontosságára azáltal, hogy kiemeli a talajművelés során egyre 
növekvő kihívásokat, így a talaj szódásodását és szikesedését, a talaj termelékenységének növelését. 
Mindezt a talajtudatosság jegyében, bátorítva mindenkit a talaj egészségének megőrzésére és 
javítására. 

A talajok világnapja alkalmából számos esemény kerül megrendezésre, melyeket az alábbi linken a 
FAO összegez egy interaktív térképen:  
https://www.fao.org/world-soil-day/worldwide-events/en/ 
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A szódás/szikes talajokról készült összefogó és tömör videóban hívják fel a figyelmet a szikesedés, 
sófelhalmozdás, mint egyre gyakoribb talajtani jelenség problémájára, veszélyeire: 
https://www.youtube.com/watch?v=kQcax3Rv4oA 
 
Összefoglaló poszteren mutatják be a káros sófelhalmozódás folyamatát, veszélyeit: 
https://www.fao.org/3/cb7074en/cb7074en.pdf 
 
A FAO a legkisebbekre is gondol! Interaktív kísérletekkel (leírásaival) mutatja be a gyerekek (és 
oktatók) számára érthető formában a káros sófelhalmozódást és annak közvetlen és közvetett 
következményeit: https://www.fao.org/documents/card/en/c/cb7681en 
 
További információkat tudhatnak meg a Talajok világnapjáról a FAO honlap oldalain 
https://www.fao.org/world-soil-day/en/ 

2. A talajok biodiverzitása:  

A Talajok világnapja alkalmából rendezték meg a Talajok biodiverzitásával foglalkozó összehangolt 
tanácskozást is december 3-án. Számos kezdeményezés indult Világszerte, hogy a talajok sokféleségét 
megismerjük, azok vizsgálatát azonos módszerekkel lehessen megvalósítani és az eredményeket a 
társadalom többféle szintjén is megismerhessük. A biodiverzitási atlaszok ingyenesen letölthetők. 

#WorldSoilDay - FREE soilatlasof Latin America: 
https://twitter.com/lultimoalbero/status/1465967374952275969?s=20 

#WorldSoilDay - FREE soilatlas of Africa:https://twitter.com/lultimoalbero/status/1465725685830406306?s=20 

#WorldSoilDay - FREE soilatlas of NORTHERN CIRCUMPOLAR REGION 
https://twitter.com/lultimoalbero/status/1466316445265051648?s=20 

#WorldSoilDay - FREE European atlas of 
soilbiodiversityhttps://twitter.com/lultimoalbero/status/1466669183899344901?s=20 

3. Az EU „Egészséges Talaj és Élelmiszer missziója”  

Az Egészséges Talaj és Élelmiszer Misszió is felhívja a figyelmet a Talajok Világnapja alkalmából a 
talajok jelentőségére. A következő linkeken lehet további információkat kapni. 

Tweetpublished :https://twitter.com/EUAgri/status/1466723934292877316 
 Video: https://youtu.be/3hPlZqwwhhM 

4. EJP Soil projekt információk a Talajok Világnapja tiszteletére 
 
Az EJP SOIL Projekt következő ülésére 2021. december 6.-án 10 órától kerül sor, mely rendezvényhez 
azOnline csatlakozási lehetőség:  
https://zoom.us/j/97727844244?pwd=UWtzOEM4enRxeHdDQVMvODVCTDdpdz09 
 
Programban szerepel:  

- Az EJP Soil projekt előrehaladása (Tóth Orsolya és László Péter);  
- Talaj misszió; Megvalósítási terv (Szabó Teréz);  
- A talaj misszió lehetséges hazai vonatkozásai (Biró Borbála);  
- Az SMS projekt előrehaladása (László Péter);  
- 2022-es missziós felhívások (Hollósi Krisztina) 
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5. Információk konferencia részvételi lehetőségekről - aktuális konferenciák, kurzusok 
 

a. A GlobalSoilBiodiversityInitiativeszervezésébena soron következő rendezvények az alábbi 
linken érhetők el: https://www.globalsoilbiodiversity.org/meetings 

b. International ConferenceonSoilEcology and Sciences ICSES (Jan. 18-19, 2022), Róma, 
Olaszország. https://waset.org/soil-ecology-and-sciences-conference-in-january-2022-in-rome 

c. 8th International SymposiumonSoilOrganicMatter (SOM), Seoul, Korea, 2022. június 26-
30.https://www.som2022.org/ 

d. ICEASS 2022: 16. International ConferenceonEnvironmental and AppliedSoil Science, 
Copenhagen, Denmark, Július 19-20, 2022.  
https://waset.org/environmental-and-applied-soil-science-conference-in-july-2022-in-copenhagen 

e. ICSES 2022: 16. International ConferenceonSoilEcology and Sciences,Barcelona, Spain, 
Aug. 16-17, 2022.  
https://waset.org/soil-ecology-and-sciences-conference-in-august-2022-in-barcelona 

f. ICSSASE 2022: 16. International ConferenceonSoil Science and AppliedSoilEcology, Róma, 
Olaszország, Szept. 16-17, 2022 
https://waset.org/soil-science-and-applied-soil-ecology-conference-in-september-2022-in-rome 

g. A MagyarTalajtani Társaság által szervezett és megtartott eseményeket az MTT honlapján 
kísérhetjük figyelemmel:http://talaj.hu/esemenyek/ 
 
6. Publikálási lehetőség 

a. Ingyenes publikálási lehetőség az Elsevier Kiadó, Open Access folyóiratában a SoilSecurity-ban, 
amennyiben a kézirat 2021. december 21-ig beérkezik.  

https://m.author.email.elsevier.com/nl/jsp/m.jsp?c=%40h3p0Grmd2vMO1KBQirTHhiKkDJADPM0Jqyj9kg8DYQ
M%3D&utm_campaign=STMJ_146546_CALLP_OA&utm_medium=email&utm_acid=94073180&SIS_ID=&dgci
d=STMJ_146546_CALLP_OA&CMX_ID=&utm_in=DM184282&utm_source=AC 
 

5. Tagnyilvántartás (belépés, megújítás): 
Az MTT Talajbiológiai Szakosztálya továbbra is felhívja a figyelmet a tagnyilvántartás fontosságára. Új 
tagok, vagy érdeklődők jelentkezését is várjuk. 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.  
 

6. 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. december 5. 
 
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 
 


