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Kedves Talajbiológus Kollégák, 

Kérjük fogadják tőlünk aktuális Talajbiológiai hírlevelünket, amelyben talajokkal és talajbiológiai 
kérdésekkel kapcsolatos információkat küldünk. 

1. Talajtani Vándorgyűlés 2022 – Hódmezővásárhely-jelentkezés meghosszabbítva! 
A soron következő Vándorgyűlést “Talajtani kutatás és oktatás a digitális mezőgazdaság korában” 
címmel a Magyar Talajtani Társaság és a Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Kara rendezi. 
A vándorgyűlés témája: Agrár digitalizáció és a jövő szakembereinek képzése 
A konferencia időpontja és helyszíne:2022. szeptember 1-3., Hódmezővásárhely. 
Külön Talajbiológiai Szekció általában 6 előadás esetén indul. A Vándorgyűlés témája különös alkalmat 
ad arra, hogy a digitalizációval kapcsolatos eddigi eredményeket és lehetőségeket áttekinthessük. 
A rendezvényre történő jelentkezési felület aktív, jelentkezni az alábbi linken lehetséges: 
http://talaj.hu/talajtani-vandorgyules/ 
 

2. Stefanovits Pál Emlékülés és díjátadó, Gödöllő, 2022.06.08. 
A Stefanovits családdal egyetértésben az MTA Agrártudományok Osztálya, a Szent István Egyetem 
jogutódja, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, valamint a Magyar Talajtani Társaság 
„Stefanovits Pál-emlékdíjat” alapított 2020-ban, Stefanovits Pál születésének 100. évfordulója 
alkalmából. A díjat kezelő kuratórium a talajtan szakmai közösségének javaslata alapján évenként ítéli 
oda egy olyan kiemelkedő szakembernek, aki a talajtan oktatása, kutatása és gyakorlati alkalmazása 
területén hosszú időn át, elmélyült és magas színvonalú munkát végzett. 
A 2020-2021-es években sajnos a Covid-19 pandémás helyzetre való tekintettel nem volt lehetőség a 
megemlékezésre, valamint a díj ünnepélyes átadására. 2022-ben végre sor kerül erre. 
Időpont: 2022. június 8. (szerda) 10.00-13.00 
Helyszín: Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Főépület, Földszinti Díszterem (2100 Gödöllő, 
Páter Károly u. 1.) 
A Meghívó és a részletes Program innen tölthető le: 
http://talaj.hu/wp-content/uploads/2022/05/Meghivo_Stefanovits_Pal_Emlekulesre_2022.pdf 
 

3. Elindult a „Biomassza alapú gazdaság fiatal nagykövetei” verseny Európában! 
A felhívásra minden olyan 18-35 év közötti fiatal uniós állampolgár pályázatát várja az Európai 
Bizottság, akit érdekel vagy már tapasztalatot szerzett a biomassza alapú gazdaság, illetve az ahhoz 
kapcsolódó szektorok (élelmiszerrendszerek, erdőgazdaság, éghajlatváltozás, kék gazdaság, 
természetalapú megoldások, vidékfejlesztés, ökoszisztéma szolgáltatások, biotechnológia stb.) terén. 
A kiválasztott nagykövetek júliusban egy nyári táborban vesznek részt, emellett jó példával elől 
járva tájékoztatni fogják közösségeiket a fenntartható biomassza alapú gazdasággal 
kapcsolatban, és részt vesznek többek között az októberben tervezett magas szintű Biomassza 
alapú Gazdaság Konferencián. 
Részletes információ a pályázatról az alábbi linken érhető el:Become a Bioeconomy Youth 
Ambassador! | European Commission (europa.eu) 
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4. Talaj és a táplálkozás, az vagy amit megeszel 
"Az emberi test körülbelül 10 billió emberi sejtből áll - miközben mintegy 100 billió mikrobiális sejt is él 
bennünk és rajtunk. Vagyis, többségében nem is önmagunk vagyunk." 
"A bennünk és rajtunk élő mikroszkopikus élőlények átírják, mit is jelent embernek lenni."Rob Knight 
San Diegó-i Kaliforniai Egyetemen a gyermekgyógyászat, valamint a számítógépes kutatás és tervezés 
professzora, illetve a Microbiome Initiative igazgatója. Az American Gut Project és az Earth Microbiome 
Project társalapítója. A gyermekgyógyász érdekfeszítő előadásai az alábbi linken keresztül tekinthetők 
meg: https://www.ted.com/talks/rob_knight_how_our_microbes_make_us_who_we_are?language=hu 
Az alábbi könyvajánlás bemutatja, hogy a "talajból eredő" táplálkozás hogyan befolyásolja a saját 
életünket; RobKnight: Szerves részünk Hogyan befolyásolják életünket a mikrobák?  

5. Egészséges talaj és élelmiszer misszió– Horizon 2020 keretprogram 
A Horizon 2020 keretprogram "Egészséges talaj és élelmiszer" missziója a további kutatási projektekkel 
kapcsolatosan információs napokat szervezett 2022 május 17-18-án azért, hogy növelje a szept 27-ei 
határidővel beérkező lehetséges pályázatok számát.  
A talajmisszióval kapcsolatos információk a program honlapján olvashatók: 
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/events/upcoming-events/horizon-europe-info-days/eu-
missions_en 

 
6. Információk konferencia részvételi lehetőségekről - aktuális konferenciák, kurzusok 

a. Tudatos és fenntartható vízhasználat a gyakorlatban, MTA Székház 
MTA Székházában "Tudatos és fenntartható vízhasználat a gyakorlatban" című konferencia lesz 
május 25-én. Élőben és online is elérhető lesz az esemény.A rendezvényen való részvétel 
ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. A konferencia levezető elnöke Németh Tamás lesz. 
A konferencia élőben online is követhető lesz az MTA YouTube 
csatornáján:https://www.youtube.com/c/MTA1825/videos 

b. 2nd MedGU 
2022 November 27-30 között kerül megrendezésre a MedGU-22 nemzetközi konferencia 
(Marrakesh, Marokkó), mely online és személyesen is látogatható lesz. A rendezvény fő 
támogatója a marokkói IbnTofail Egyetem és a Springer kiadó. A rendezvény részletei az alábbi 
linken olvashatók: www.medgu.org 
 

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

d. ICEASS 2022: 16. International ConferenceonEnvironmental and AppliedSoil 
Science, Coppenhága, Dánia, 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 ConferenceonSoilScience 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 GlobalSoilBiodiversityInitiativeoldalán a soron következőrendezvényekről az 
alábbiakbanis érdeklődhet: https://www.globalsoilbiodiversity.org/ 
Rendezvények:  
- GSB2023 - 3rd GSB Conference Dublin, Írország, 2023 Március 13-15.  (https://gsb2021.ie/ ) 
- Global SymposiumonSoilBiodiversity (GSOBI21) (https://www.fao.org/about/meetings/soil-
biodiversity-symposium/en/ ) 
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7. Védések, habilitációs előadások 
 Horváth Kitti Zsuzsanna PhD értekezésének címe: Növényi növekedést serkentő 

baktériumok és öntözés hatása az ipari paradicsom termesztésében. Az értekezés témája 
talajbiológiai, a kísérletekben talajbiológiai oltóanyagok alkalmazása mellett vizsgálta az 
ipari paradicsom fejlődési szakaszaiban kifejtett válaszreakciókat. A tézisek, valamint az 
értekezés elérhető az alábbi linken:  
https://doktori.hu/index.php?menuid=193&lang=HU&vid=24800 

 
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 amellékelt TbSz „tagnyilvántartási” formanyomtatványt kitöltve 
jakabanita.talaj@gmail.com e-mail címre küldjék meg.  
 

9. Tagdíj fizetés, valamint Adó 1%-a 
Az alábbiakban olvashatóak a tagdíj befizetés részletei az MTT honlapon a "szervezet" fül 
alatt:http://talaj.hu/tagbelepes/. Atagdíjmértéke nem változott 2022-ben: rendes tagok esetén évente:5 000 
Ft,diák és nyugdíjastag: 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) címre! 
Szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy lehetőség van a Magyar Talajtani Társaság részére felajánlani a 
befizetett adó 1%-át. Kérjük, támogassák szervezetünket az szja 1 %-ának felajánlásával! 
 

10. 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  

 
Melléklet:  

MTT TBSZ Tagnyilvántartási Nyilatkozat 
 
Budapest, 2022. május 20. 
 
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 
 


