
Tisztelt Társasági Tagok! 

 

Három hírt, illetve előzetest szeretnék az alábbiakban megosztani: 

1. Stefanovits Pál a hazai talajtan egyik kiemelkedő egyénisége idén ünnepelné 100. 

születésnapját. A Magyar Talajtani Társaság az ATK Talajtani és Agrokémiai Intézettel 

közösen egy Emléktábla avatással szeretne megemlékezni, tisztelegni e jeles tudós előtt. 

 

Az avatás időpontja: 2020. november 24.(kedd). 10.00 

Helyszín: Budapest, II.kerület Frankel Leó út 9.    

További részletek: 

http://talaj.hu/stefanovits-pal-100-emlektabla-avatas/ 

 

A járványhelyzet miatti VÁLTOZÁS A HONLAPON MEGHIRDETETTHEZ KÉPEST, 

hogy a táblaavatás NEM NYILVÁNOS! 

 

2. A Stefanovits családdal egyetértésben az MTA Agrártudományok Osztálya, a Szent István 

Egyetem és a Magyar Talajtani Társaság „Stefanovits Pál Emlékdíjat" alapít a tudós 

születésének 100. évfordulója alkalmából. Röviden a tervezetből: "Az Emlékdíjjal, a talajtani 

szakmai közösség javaslatára, olyan szakember tüntethető ki, aki a talajtan oktatása, kutatása 

és gyakorlati alkalmazása területén hosszú időn át, elmélyült, magas színvonalú munkát 

végzett. A díj odaítéléséről kuratórium dönt."  

Javaslatokat várunk az idei díjazandó személyére. Javaslataikat kérem küldjék a 

talajtanitarsasag@gmail.com címre, 2020. november 20-ig!  

A maximum 2 oldalas jelölésnek a következőket kell tartalmaznia: 

 A Jelölt neve, születési ideje  

 Szakmai pályafutásának leírása, mely a díj odaítélését indokolja 

 A javaslattevő(k) neve, aláírása    

3. Az EU új Talaj Stratégia kialakításához kapcsolódóan szakmai véleménynyilvánításra 

kaptunk felkérést! Nagyon fontos lenne, hogy részt vegyünk benne. Kommentek formájában 

lehet feltölteni véleményeket december 3-ig. 

A honlapról is elérhető: 

http://talaj.hu/uj-talajvedelmi-strategia-utemterv-velemenyezes/ 

Az alábbiakban idézem a felkérést, melyet Rainer Baritz küldött: 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

FROM: owner-eionet-nrc-soil@roles.eea.eionet.europa.eu <owner-eionet-nrc-

soil@roles.eea.eionet.europa.eu> ON BEHALF OF Rainer Baritz 

SENT: Thursday, November 5, 2020 11:53 PM  

 

Dear colleagues, 

 

Today, the European Commission published a roadmap towards the new 

Soil Thematic Strategy. 

 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12634-New-EU-Soil-

Strategy-healthy-soil-for-a-healthy-life 

 

Please feel free to submit comments until 03. Dec. 2020. 

The revision of the soil thematic strategy has been suggested by the Biodiversity Strategy 
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2030 (BDS2030). This strategy also sets a commitment to restore degraded soils, and towards 

land degradation neutrality. 

 

The Commission also launched the Zero Pollution Action Plan for air, water and soil, to be 

adopted by the Commission in 2021, which addresses in particular soil contamination 

prevention and remediation. The timeline roughly parallels the roadmap for the soil thematic 

strategy.  

 

Please feel free contact me anytime with questions or suggestions, 

Best wishes, 

 

Rainer Baritz, EEA 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Üdvözlettel: 

Bakacsi Zsófia 
 


