
Tisztelt Társasági Tagok! 

 

Két témában írok: 
1. Szakembert keres az ÖMKi! 

Talajos feladatokra keresnek kutató pozícióba kollégát az ÖMKi-be. A 
Profession.hu-n is megjelent az álláshirdetés (mellékelten). Kérem, küldjék tovább 
a megkeresést, ha tudnak potenciális jelöltről. Jelentkezni a hirdetés alján szereplő 
linken keresztül lehet. 
 

2. Tagdíj befizetés 

Az alábbiakban küldöm a tagdíj befizetés részleteit, mely leírás megtalálható a 
honlapunkon is a "szervezet" fül alatt: 
 http://talaj.hu/tagbelepes/ 
 

A tagdíj mértéke nem változott 2022-ben, a rendes tagok esetén évente: 
 aktív tag: 5 000 Ft, 
 diák és nyugdíjas tag: 2 000 Ft. 
 Szervezeti tag (jogi személyek): 10 000 Ft.  

 

A tagdíj átutalható: 
a Raiffeisen Banknál vezetett, 12021006-01144527-00100009 számlaszámra. 
Átutalás esetén, a befizető egyértelmű azonosíthatósága érdekében, szíveskedjen 
a nevén kívül a címét is megadni. Kérem, szükség esetén jelezze név- és 
címváltozását (zsbakacsi@gmail.com)! 

  
Szeretném felhívni a figyelmet, hogy lehetőség van a Magyar Talajtani Társaság 
részére felajánlani a befizetett adó 1%-át. Kérjük, támogassák szervezetünket az 
szja 1 % felajánlásával! 

 

Köszönjük, ha a tagdíját befizeti, és ezzel is segíti a Társaság munkáját! 
 

Üdvözlettel: 
 

Bakacsi Zsófia 
 

 

http://talaj.hu/tagbelepes/
mailto:zsbakacsi@gmail.com


 
 

 

 

Az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet (ÖMKi) olyan kutatási-innovációs feladatokon dolgozik, 

amelyek a gyakorlatban is alkalmazható eredmények révén segítik a hazai mezőgazdálkodás és 

élelmiszertermelés fenntartható fejlődését. Ennek érdekében kutatási hálózatokat alakítunk ki a 

gazdálkodókkal, hazai és nemzetközi kutatóintézetekkel, valamint ismeretterjesztő munkát végzünk, 

szaktanácsadást nyújtunk. 

 

Kutatásaink egyik fő fókusza a talajvédő gazdálkodás megvalósítása elsősorban ökológiai 

gazdaságokban. E területen több témában folytatunk kísérleteket, jelentős hazai és nemzetközi 

forrástámogatással. 

 

Kutatóintézetünk az alábbi munkakör betöltésére hirdet pályázatot: 

 

Kutató 

A pozícióba felvételre kerülő munkatárs az On-Farm hálózatban végzett talajvédő gazdálkodással 

kapcsolatos kutatási feladatokba, valamint a közeljövőben induló Európai Uniós szakpolitikai 

projekt, a PREPSOIL feladataiba fog bekapcsolódni. A talajvédő gazdálkodás vizsgálatát az ÖMKi 

On-Farm részvételi kutatási módszertan (Living Lab) segítségével végezzük. A PREPSOIL projekt 

célja, hogy előkészítse az EU Talaj Misszió munkáját regionális szinten. 

 

 

Feladatok köre: 

 

- Talajvédelmi kutatási feladatok ellátása szoros együttműködésben a gazdálkodókkal, más ágazati 

szereplőkkel, szakértőkkel, valamint az ÖMKi kutatóival. 

- A kutatási célkitűzésben megfogalmazott vizsgálatok megtervezése, a tervezett terepi vizsgálatok 

elvégzése, mintavétel, a szükséges laboratóriumi vizsgálatok szervezése, az eredmények értékelése, 

publikálása. 

- A PREPSOIL nemzetközi szakpolitikai projektben való közreműködés a kijelölt feladatok 

ellátásával, melyek kiterjednek a talajvédelemmel kapcsolatos igények felmérésére, a szükséges 

lépések meghatározására, az érdekeltek közötti párbeszéd kialakítására, valamint innovatív 

megoldások vizsgálatára. 

- Szakmai kiadványok, kutatási összefoglalók megírása és lektorálása. 

- Szakmai rendezvények (konferenciák, szemináriumok, évközi találkozók, műhelymunkák stb.) 

előkészítésében való közreműködés és személyes előadói részvétel. 

 

Elvárások: 

 

- felsőfokú szakirányú diploma  



- talajtani, talajvédelmi, talajművelési, talajbiológiai, talaj tápanyag-gazdálkodási témákban 

szerzett szakismeret, gyakorlat 

- magas szintű angol nyelvtudás 

- jogosítvány 

 

Előnyt jelent: 

  

- PhD fokozat 

- terepi kutatásokban szerzett tapasztalat 

- statisztikai programokban való jártasság 

- német nyelvtudás 

 

 

Amit kínálunk: 

 

- versenyképes bér és cafetéria juttatás 

- egyedülálló lehetőség fenntartható mezőgazdasági kutatások hazai megvalósítására  

- bekapcsolódás egy dinamikusan fejlődő, elhivatott szervezetbe 

- hazai és nemzetközi tudományos és szakmai kapcsolatok 

- részleges home office lehetőség 

 

Munkavégzés helye: Budapest, 3. kerület és vidéki helyszínek országszerte 

Amennyiben a fenti pozíció felkeltette az érdeklődést, kérjük kattintson ide a 

jelentkezéshez.  

 

https://www.profession.hu/allas/kutato-omki-kozhasznu-nonprofit-kft-budapest-1860029
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