Kedves Talajbiológus kollégák!
Kérem, aki korábban még nem tette meg, az szíveskedjen a Talajbiológiai
Szakosztály tagnyilvántartása céljából kiküldött formanyomtatványt részemre
2018. december 15-ig megküldeni.
Ahogyan azt korábbi hírlevelünkben is kiemeltük:
"Az MTT Talajbiológiai Szakosztálya az eredményesebb kommunikáció érdekében a
meglévő és új tagok tagnyilvántartásának megújítását célozta meg. Fontosnak tartjuk
egy olyan tagnyilvántartás vezetését, mely aktualizálva tartalmazza a Szakosztály
tagjainak legfontosabb adatait (név, cím, elérhetőség, tudományterület, belépés
időpontja, stb.), hogy a tájékoztatás és a kapcsolattartás, illetve a tematikus
információk eljutása is tovább javulhasson. Ennek megfelelően összeállítottuk a
csatolt MTT TbSz tagnyilvántartási formanyomtatványt (lentebb található), amit
kitöltve kérnénk vissza a hírlevelet követő héten a TbSz titkára, Jakab
Anita, jakabanita.talaj@gmail.com címére."
Együttműködésüket ezúton is várjuk és köszönjük! A hírlevelek küldését ezek
alapján aktualizáljuk, frissítjük.
Azon tagoknak, akik a formanyomtatványt megküldték határidőre, köszönjük!
Azon tagtársakat, akik a formanyomtatványt még nem küldték meg, kérjük ezen
kötelességüknek 2018. december 15-ig tegyenek eleget!
Emellett az MTT Talajbiológiai Szakosztály következő hírlevelébe várja
információikat a következőkről:
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
Biró Borbála, elnök,
Jakab Anita, titkár
-Dr. Jakab Anita, Ph.D.
Okleveles környezetgazdálkodási agrármérnök

Talajtani szakértő
Tudományos munkatárs

Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ
Gyümölcstermesztési Kutatóintézet
Újfehértói Kutató Állomás
4244 Újfehértó, Vadas tag 2.
Email: jakab.anita@fruitresearch.naik.hu

jakabanita.talaj@gmail.com
Telefon: +36 (70) 396-2776
Fax: +36 (42) 291-359

Tagnyilvántartási Nyilatkozat
Alulírott kijelentem, hogy a Magyar Talajtani Társaság tagja vagyok.
A Társaság céljait elfogadom és a tagdíj fizetését vállalom.
A nyilatkozatot elektronikus úton juttassa el a Talajbiológiai Szakosztály titkárának, Jakab Anitának a
jakabanita.talaj@gmail.com e-mail címre. Köszönjük!
Név:
Lakcím:
Telefonszám:
E-mail cím:
Munkahely neve és címe:
Munkahelyi beosztása:
Levelezési cím:
(megfelelőt jelölje „X”-el)

Tagság típusa:
(megfelelőt jelölje „X”-el)

Munkahelyi cím
Lakcím
Egyéb:
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

Társaságba belépés dátuma:
Szakosztály(ok), amely(ek)
munkájában részt veszek:
(megfelelőt jelölje „X”-el)

Talajfizika Szakosztály
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

Hozzájárulok, hogy a Társaság az általam közölt adatokat tárolja, és munkája során felhasználja.
A Társaság az adatokat más személyek, szervezetek részére nem adja át.

