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JEGYZŐKÖNY  
Készült a Magyar Talajtani Társaság Vezetőségi Ülésén 

 
 

Helyszín: Budapest, MTA Székháza előcsarnok (Budapest, V. kerület, Széchenyi István tér 9.) 
Időpont: 2014. november 6., 13.30 óra 
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint 
 
Az ülés napirendi pontjai: 

1) Köszöntő (Michéli Erika, elnök)  
2) Beszámoló a MTT 2014 évi tevékenységéről, rendezvényeiről (Michéli Erika, elnök)  
3) Tájékoztató a MTT pénzügyi helyzetéről (Fuchs Márta, pénztárnok)  
4) 2015. A Talaj Éve, a tervezett hazai és nemzetközi rendezvények megbeszélése 
5) A MTT honlapja átalakításának, működtetésének megbeszélése (meghívott résztvevők Láng Vince, 
Koós Sándor) 
6) Egyebek 

 
 

1) Köszöntő 
Michéli Erika, elnök üdvözölte a vezetőségi tagokat, egyben megállapította, hogy a vezetőség létszámát 
tekintve határozatképes. 
 
2) Beszámoló a MTT 2014 évi tevékenységéről, rendezvényeiről (Michéli Erika, elnök)  
A 2014-es év fő rendezvénye a Keszthelyen megtartott Vándorgyűlés volt. Ennek kiadásra szánt publikációs 
anyagait november 10-ig várják a szervezők.  
 
3) Tájékoztató a MTT pénzügyi helyzetéről (Fuchs Márta, pénztárnok)  
Fuchs Márta, pénztárnok beszámolt a Társaság pénzügyi helyzetéről. Az MTT folyószámláján 2,6 M Ft van, 
3 M Ft pedig lekötött betét formájában. A házipénztárban jelenleg 86 E Ft áll rendelkezésre. 
A Talajvédelmi Alapítvány vagyonát az MTT átvette, a számlavezetés 2015. január 1-el átkerül az MTT 
könyvelőjéhez, az idei évet a jelenlegi könyvelő zárja le. A Vezetőség tagjai egyhangúlag jóváhagyták, hogy 
az átvétel, illetve a számlavezetés költségeit az MTT vállalja. A könyvelő havi 10E Ft-ért válallja az 
Alapítvány számlavezetését, ami éves szinten 120E Ft kiadást jelent. Az Alapítvány számára eddig 
beérkezett, adó 1%-okból befolyt pénzzel (mintegy 130E Ft) idén el kell számolni, különben vissza kell 
utalni. A Vezetőség tagjai egyhangúlag határoztak, hogy az összeg egy részét (60E Ft) könyvutalvány 
formájában talajtani témájú TDK dolgozatok díjazására fordítják, a fennmaradó összeggel (mintegy 70E Ft) 
pedig a 2015-ös talajnaptár kiadását támogatják.  
 
 
4) 2015. A Talaj Éve, a tervezett hazai és nemzetközi rendezvények megbeszélése  
Michéli Erika, elnök beszámolt a 2015 szeptember 1-5. között Gödöllőn megrendezésre kerülő nemzetközi 
rendezvény (International Field Course and Soil Judging Contest) előkészületeiről. Megállapította, hogy 
ennek szervezése a Társasánál szélesebb körű Szervezőbizottság felállítását indokolja. Előzetes tervek 
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szerint a Talajtani Tárasaságon kívül részt venne a szervezésben a Miskolci Egyetem és az ATK Talajtani és 
Agrokémiai Intézet is. Az ATK TAKI első feladata a lehetséges terepi helyszínek kiválasztása, előkészítése 
lenne. 
Az MTT Talaj Éve egyéb rendezvényeire még nincs konkrét időpont. A tervek szerint egy nyitórendezvényt 
kellene tartani még a december 5-ikei Talaj Napja előtt és egy zárórendezvényt 2015 végén. 2015 tavaszán, 
lehetőleg a mezőgazdasági munkák megkezdése előtt, egy szélesebb körű, disszemináció jellegű 
rendezvényt kell szervezni. Az MTT Szakosztályainak 2015-re voatkozó munkatervei várhatóan november 
végég kerülnek összesítésre, ezek egyes elemei is részei lehetnek a Talaj Év rendezvénysorozatnak. 
 
 
5) A MTT honlapja átalakításának, működtetésének megbeszélése  
Koós Sándor, az MTT honlapjának leendő technikai szerkesztője beszámolt arról, hogy a honlap megújítása 
a korábbinál könnyebben szerkeszhető Word Press felületen történik majd. Láng Vince szerkesztette 
korábban a honlapot, a vele történő egyeztetés folyamatban van, de a jelenlegi ülésen váratlan 
kötelezettségei miatt nem tudott részt venni. 
 
6) Egyebek 
Bakacsi Zsófia a taglista és a korábbi Hírlevelek frissített címjegyzéke alapján összeállított egy új levelező 
listát a tagok számára. Az újabb belépő tagok regisztrálásával, László Péterrel egyeztetve össze kell állítania 
egy megújított taglistát az év végéig. 
 
 
A jegyzőkönyvet összeállította: Pirkó Béla és Bakacsi Zsófia 
 
 
 
Budapest, 2014. november 7. 


