
Tisztelt Társasági Tagok! 

 

1. Emlékeztetőül írom, a Honlapon is közzétettek szerint: 

A 2020-as és a 2021 évi Stefanovits Pál-emlékdíjak átadására egyidőben kerül sor, várhatóan idén 

decemberben. A kuratórium 2021. szeptember 30-ig várja a jelöléseket a 2021-es évi díjazottra, a 

talajtanitarsasag@gmail.com címre. 

A szakmai életműre vonatkozó, legfeljebb 2 oldalas előterjesztéseknek tartalmaznia kell: 

 A Jelölt neve, születési ideje 

 Szakmai pályafutásának leírása, mely a díj odaítélését indokolja 

 A javaslattevő(k) neve, aláírása. 

A kuratórium a megadott határidőig beérkező jelölésekkel együtt a korábban beérkezett, nem 

díjazott jelöléseket is értékeli, ha a korábbi előterjesztések idei megerősítését a javaslattevők 

kérelmezik. 

honlapon: http://talaj.hu/stefanovits-pal-emlekdij-micheli-erika/ 

 

2. Tavaly a pandémia miatt elmaradt a Stefanovits emléktábla avatás (a tábla felhelyezése 

megtörtént). Idén tervezzük, hogy november 24-én, Stefanovits Pál születésnapján 

felavatjuk a táblát. Ennek szervezése folyamatban. 

3. Szeptember 1. és december 31. között kell sort kerítenünk az IUSS (Election of IUSS 

Division and Commission Officers”) 2022-2026 szavazásra (két magyar érdekelttel!) 

ennek szavazó felülete hamarosan megjelenik a honlapon, kérem kísérjék figyelemmel! 

4. Az MTT Választmány következő ülését október második felére tervezzük. Erről a 

Választmány tagjai külön meghívót kapnak. Az időpont kiválasztó „dudlit” hamarosan 

küldöm. Várható napirend: A Szakosztályok 2022-es tervei, elképzelések a következő 

Vándorgyűlésre, illetve javaslatok összegyűjtése a Magyar Talajtani Társaság által idén 

(mert tavaly ez is elmaradt) díjazandó (a talajtan, talajvédelem területén kiemelkedő 

szakmai teljesítményt felmutató) fiatal kutatóra, gyakorlati szakemberre és oktatóra.  

5.       Az alábbi publikálási felhívást kaptunk (bár MDPI, de Q1): 

Dear Colleague, 

 

as Guest Editor for a Special Issue of the open access journal Agriculture [ISSN 2077-0472, IF 2.925, 

JCR-Q1 (Agronomy), http:/www.mdpi.com/journal/agricultura/stats], I would like to invite you to 

publish a feature paper in this issue. The topic of the issue is ‘Soil Erosion Modeling and Monitoring’. 

Either a long review or research paper are encouraged. 

The Special Issue ‘Soil Erosion Modeling and Monitoring’ 

(https://www.mdpi.com/journal/agriculture/special_issues/soil_erosion_model) should present the 

main studies carried out with the purpose of providing an overview of the key factors and processes 

influencing soil erosion processes, examining the achievements and main challenges in erosion 

prediction, identifying major gaps in knowledge and recommending further research oriented 

towards the mitigation of soil erosion and its negative impacts. Deadline: 20 January 2022. 

If you have any questions, please feel free to contact me. I look forward to hearing from you. 

mailto:talajtanitarsasag@gmail.com
http://talaj.hu/stefanovits-pal-emlekdij-micheli-erika/
http://www.mdpi.com/journal/agricultura/stats
https://www.mdpi.com/journal/agriculture/special_issues/soil_erosion_model


  

Best regards, 

Carlos Asensio 

Prof. Dr. Carlos M. Asensio Grima 
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Mindenkinek további kellemes nyarat! 

Üdvözlettel: 

Bakacsi Zsófia 

 


