
Tisztelt Társasági Tagok!  

 

 

 

Az alábbiakban két felhívást szeretnék önökkel megosztani. 

 

1. Az Agrokémia és Talajtan folyóirat megújult szerkesztőségi rendszerével kapcsolatban 

befutott kérdésekre válaszolva Vass Csaba technikai szerkesztő egy levélben foglalta össze a 

tudnivalókat, melyeket ezúton megosztok önökkel: 

 

"Tisztelt korábbi és reménybeli Szerzőink, Birálóink! 

 

Az Agrokémia és Talajtan szerkesztősége körülbelül egy éve tért át az OJS rendszeren alapuló 

új szerkesztőségi rendszerre. Erről a szerkesztőbizottság tagjait, a kéziratok szerzőit, bírálóit 

értesítettük, az új rendszerhez automatikusan megkapták belépési adataikat. Ezzel egy időben 

a korábban használatos OeSys rendszer használatát felfüggesztettük, az ezután oda érkező 

beküldések esetében kértük a szerzőket, hogy az új felületet használják. Az elmúlt év során az 

Agrokémia és Talajtan Online felületét - ismertebb nevén az ATON-t - is felszámoltuk: az ott 

szereplő tartalom a https://www.mta-taki.hu/hu/aton oldalra került át. Azokat a 

felhasználókat, akik továbbra is az aton.hu url-t keresik, szintén ide irányítjuk át. Itt 

megtalálható minden információ az online felület indulásáról, annak hátteréről. Elérhetők 

továbbá a szerzők, bírálók számára összeállított instrukciók, valamint a cikk beküldési felület 

linkje is megtalálható itt. Azok számára, akik kéziratot szeretnének benyújtani, javasoljuk, 

hogy közvetlenül a folyóirat cikkbeküldő rendszerének oldalát keressék 

fel(https://submit.akademiai.com/agrokemia), ahol regisztráció és belépés után közvetlenül be 

is nyújthatják kéziratukat, ezen kívül minden szükséges információt (instrukciók, formai, 

tartalmi követelmények) is megtalálnak a bírálati folyamattal kapcsolatban. 

 

Köszönettel: Az Agrokémia és Talajtan szerkesztősége"  

 

 

 
 

2. Eurosoil témajavaslatokat várnak 2019. április 1-ig! A felhívás: 

 

"Dear ECSSS members and partners, 

We received 73 session proposals before the 1st March deadline, which is quite good. The 

equilibrium between Themes and scientific fields, however, can be improved. 

In particular the involvement of stakeholders is increasing progressively. This is new for them 

and we must be convincing. Many fruitful contacts are still ongoing. 

 

Therefore, we decided to postpone the deadline to 1st of April, and continue our efforts. 

 

It is good if you can forward this information to your members and partners, and help 

steering the process. We are on the way to make Eurosoil the soil European voice. 

Moreover, we work hard on the conference sponsoring, with our commitment “affordable for 

all” in mind. This goes along with stakeholders involvement. All contacts you could suggest to 

disseminate the information on sponsoring packages are welcome. 

https://www.mta-taki.hu/hu/aton
http://aton.hu/
https://submit.akademiai.com/agrokemia


Finally, a Eurosoil booth will be held at Vienna together with IUSS and the Swiss Society of 

Soil Science during EGU. We can meet there on Wednesday and Thursday. 

I look forward to meet you and talk about our activities. 

 

Best wishes, 

 

Dr Pascal Boivin 
Professeur HES                                  President ECSSS 
Filière Agronomie                              (European Confederation of Soil Science Societies) 
Responsable du groupe                        
Sols et Substrats – (web) 
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