
A Magyar Talajtani Társaság, a Miskolci Egyetem Természetföldrajz-Környezettan Intézeti Tanszéke és a 

Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága 

 
„Talajtan a mezőgazdaság, a vidékfejlesztés és  

a környezetgazdálkodás szolgálatában” 

címmel 

Talajtani Vándorgyűlést 
rendez 

Miskolcon, 2012. augusztus 23-24-25.-én 
 

 
 

Tisztelt Jelentkezők/Érdeklődők! 
 

Örömmel értesítjük Önöket, hogy a Miskolci Egyetemen 2012. augusztus 23-24-25-én megrendezendő Ta-

lajtani Vándorgyűlésre közel 150 jelentkezés érkezett.  

 

A konferencia helyszíne: 

Miskolci Egyetem Természetföldrajz-Környezettan Intézeti Tanszéke 

3515 Miskolc-Egyetemváros 

 

A szervezőbizottság tagjai: 

Elnök: Dr. Dobos Endre 

Titkár: Fuchs Márta, Szőcs Andrea 

Tagok: Bialkó Tibor, Bertóti Réka Diána, Holndonner Péter, Szabóné Kele Gabriella, Bakacsi Zsófia, Beré-

nyi-Üveges Judit  

 

A tudományos bizottság tagjai: 

Prof. Dr. Michéli Erika (elnök), Dr. Dobos Endre, Prof. Dr. Várallyay György, Dr. Pásztor László, Dr. Bidló 

András, Dr. Szabó Zoltán, Pirkó Béla 

 

 

Tervezett program: 

 

2012. augusztus 23. (csütörtök) 

8.00 – 10.00 Regisztráció, poszterek felhelyezése 

10.00 – 12.00 Megnyitó, plenáris ülés 

12.00 – 13.30 Ebéd  

13.30 - 15.30  Tudományos ülések, szekciók 

15.30 - 16.00  Kávészünet, poszterszekció 

16.00 - 18.00  Tudományos ülések, szekciók 

19.30 - Vacsora, szakember találkozó 

 

2012. augusztus 24. (péntek) 

8.00 -17.00 Tanulmányút (a térség jellegzetes talajtípusainak, talajtani problémáinak bemutatása) 

 

2012. augusztus 25. (szombat) 

8.00 -14.00 Talajvédelmi terv, szakértői és hatósági munka, talajvédelmi szakértők speciális képzése 

 

 

 



Szekciók, előadások 

 

Augusztus 23.-án, csütörtökön, a plenáris megnyitó előadásokat követően várhatóan 13.30-tól, 3-3 párhuza-

mos szekcióban hangzanak el az előadások. A szekciók megnevezése az alábbiakban került meghatározásra: 
 

I.    Talajfolyamatok megismerése, megjelenítése 

II.   Esettanulmányok 

III./1.  Vizsgálati módszertanok fejlesztése I.   

IV.   Talajtani adatbázisok, monitoring      

V.   Racionális talajhasználat, talajhasználati szaktanácsadás 

 III./2.  Vizsgálati módszertanok fejlesztése II. 

 

Egy-egy szekcióba a rendelkezésre álló időt figyelembe véve 6 előadást javasolt a szervezőbizottság.  A 

szerzőket az előadások elfogadásáról, esetleges poszter szekcióba történő átsorolásáról e-mailben értesítjük. 

 
 

Poszterek 

A poszterek felhelyezésére augusztus 23.-án 8 órától kerülhet sor. A poszterek bemutatására és megtekin-

tésére a plenáris megnyitó előadásokat követően, valamint a szekcióülések közötti kávészünetben van lehe-

tőség. A poszterek maximális mérete 90 cm széles és 120 cm magas lehet. Kérjük, ezt vegyék figyelembe a 

poszterek elkészítésekor! 

 
 

Publikációk 

A Vándorgyűlésre beküldött 6-10 oldal terjedelmű dolgozatokat – az előző évekhez hasonlóan – a „Talajvé-

delem” c. folyóirat lektorált, ISSN számmal rendelkező különszámában jelentetjük meg. A cikkeket legké-

sőbb 2012. október 1-ig küldjék el Szabóné Kele Gabriella részére (szabonega@nebih.gov.hu). A formai 

követelményeket csatolt file-ban mellékeltük.  

 
 

Terepi program (2012. augusztus 24., péntek) 

A Vándorgyűlés terepi napján egy szelvénykijelölési és terepi dokumentációs módszertani bemutató mel-

lett öt talajszelvény megtekintését tervezzük, melyek elsősorban a felszíni lepusztulási és felhalmozódási fo-

lyamatok eredményeképpen létrejött talajokat, illetve annak osztályozási, értelmezési problémáit mutatjuk 

be. A szelvények a Tardonai dombság és a Sajó völgy területén tártuk fel, Alacska és Sajószentpéter kör-

nyékén. 

A tanulmányút reggel 8-kor indul a Miskolci Egyetemről, befejezése 18 óra körül várható. Délelőtt há-

rom, délután két szelvény helyszíni vizsgálata tervezett. Hideg ebédet a helyszínen biztosítunk. 

Mivel a terepi programra jelentkezettek létszáma közel 130 fő, ezért a talajszelvények vizsgálata 30-40 

fős csoportonként biztosítható. 

 

Talajvédelmi szakértői nap (2012. augusztus 25. szombat) 

 

A talajvédelmi szakértői továbbképzés keretében – kapcsolódva az előző napi terepi bemutatóhoz – a 

szakértők az összes szakterület vonatkozásában átfogó képet kapnak a talajvédelmi szakértői munká-

ról, a talajvédelmi tervekkel kapcsolatos hatósági tapasztalatokról, követelményekről. A továbbképzés 

keretén belül – a terepi munka és a tervek fejlesztése érdekében – nagy hangsúlyt kap a helyszíni fel-

vételezésre való felkészülés és annak végrehajtása, a térképi állományok, rendszerek bemutatása, és a 

műszaki tervezés és talajvédelmi tervek kapcsolata, valamint a vizsgálati paraméterek értékelése. 

 

 

 

 

 



 

Regisztrációs díjak befizetésével, és számlázással kapcsolatos információk 

A jelentkezők regisztrációs lapján közölt adatok alapján a június első hetében valamennyi résztvevő szá-

mára ún. előszámla (másnéven díjbekérő vagy proforma számla) került kiállításra, és a megadott e-mail cí-

mekre kiküldésre. 

Kérjük, amennyiben még nem tették meg, ellenőrizzék a bevitt adatokat, és amennyiben hibát találnak, 

vagy a számlán megjelenítendő adatokkal kapcsolatban egyéb kérésük merül fel, jelezzék Fuchs Mártának 

a fuchs.marta@mkk.szie.hu e-mail címen, vagy a 28/410-200/1812-es mellékű telefonszámon - a végszámla 

az előszámlán rögzített adatoknak megfelelően készül majd el! 

Az előszámlák alapján (azok kinyomtatásával, és az illetékes gazdasági osztályra / könyvelőhöz stb. tör-

ténő leadásával) a regisztrációs díjak banki átutalása elindítható.  

Kérjük a regisztrációs díjat 2012. június 30-ig utalják át a Magyar Talajtani Társaság folyószámlájára: 

Bank neve: Raiffeisen Bank Zrt. 

Bank címe: 1054 Budapest, Akadémia u. 6. 

Bankszámlatulajdonos: Magyar Talajtani Társaság 

Banszámlaszám: 12021006-01144527-00100009 

Az átutalás során a közlemény rovatban kérjük feltüntetni:  

„Talajtani Vándorgyűlés + Regisztráló neve” 

Amint a kiszámlázott összeg megjelenik a Társaság bankszámláján, előlegszámla kerül kiállítása és kipostá-

zásra. 

A végszámlát a résztvevők a rendezvényen történő regisztráció során kapják kézhez – amennyiben ez vala-

milyen okból meghiúsul, a számlát a rendezvényt követően postázzuk. 
 

Részvételi díjak: 

  

Vándorgyűlés 

(Aug. 23-24.) 

Vándorgyűlés és szakértői továbbképzés 

(Aug. 23-24-25.) 

Magyar Talajtani Társaság tagjai 

részére:  
25.000 Ft 32.000 Ft 

PhD hallgatók részére:  20.000 Ft - 

Nem MTT tagok részére:  30.000 Ft 35.000 Ft 

 

A regisztrációs díj magába foglalja konferencia helyszínének biztosítását, az étkezéseket (csütörtöki ebéd, 

kávészünetek, csütörtök esti konferenciavacsora, pénteki ebéd), a pénteki tanulmányút (ásott és bevizsgált 

talajszelvények, busz, ebéd), valamint a konferencia kiadványok költségeit. 

Figyelem! A regisztrációs díj nem tartalmazza a szállásköltséget, valamint a talajvédelmi szakértők speciális 

képzése napján az ebédet! 
 

Szállás 

 

A vándorgyűlés résztvevői az egyetem kollégiumaiban és az egyetemhez közeli panziókban foglalhatnak 

igényüknek megfelelő szállást. A különböző igényekhez igazodó szállások listáját jelen körlevelünkhöz, kü-

lön dokumentumban mellékeljük. 

 

Honlap 

 

Kérem, figyeljék a Vándorgyűlés www.talaj.hu ; www.uni-miskolc.hu és a www.nebih.gov-hu honlapjait, 

melyekről a körlevelek és minden egyéb információ letölthető. 

 

 

mailto:fuchs.marta@mkk.szie.hu
http://www.talaj.hu/
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