
 

Magyar Talajtani Társaság 
Hungarian Soil Science Society 

2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1. 

http://www.talaj.hu 

Elnök: Michéli Erika 

Elnökhelyettes: Szabóné Kele Gabriella 

Titkár: Bakacsi Zsófia 

Szervezőtitkárok: Pirkó Béla, László Péter 

Kincstárnok: Fuchs Márta 

 

 

1 

 

JEGYZŐKÖNY 

a Magyar Talajtani Társaság Közgyűléséről 

 

 

Helyszín: SZIE, Gödöllő 

Időpont: 2015. április 30., 10.00 óra 

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint 

 

  

 

 

10:00-kor a Közgyűlést Michéli Erika elnök megnyitja. Az Elnök asszony megállapítja, hogy a Közgyűlés 

nem határozatképes, mert nincs jelen a Társaság létszámának min. 50%-a, így ismételt Közgyűlést hív 

össze 10:30-as kezdettel.  

10:30-kor Michéli Erika megnyitja az ismételten összehívott közgyűlést, és jelzi, hogy e Közgyűlés 

határozatképes (a Társaság létszámától függetlenül). Köszönti a megjelent tagokat. Jegyzőkönyv 

vezetőnek előterjeszti, illetve felkéri Bakacsi Zsófiát, akit a Közgyűlésen jelenlévők egyhangúlag 

elfogadnak. A jegyzőkönyv hitelesítésére előterjeszti, illetve felkéri Szabó Józsefet és Pásztor Lászlót, 

akiket a Közgyűlés egyhangúlag elfogad. Felhívja a figyelmet, hogy a jelenlévők feltétlen írják alá a 

jelenléti íveket. 

Az Elnök asszony megkéri Szabóné Kele Gabriella, Elnökhelyettest a Közgyűlés levezetésére. 

Elnökhelyettes asszony ismerteti a Közgyűlés napirendi pontjait: 

 

1. Beszámoló a Társaság elmúlt évi szakmai tevékenységéről 

a. Általános beszámoló 

b. Szakosztályvezetők beszámolója 

2. Beszámoló a Társaság gazdálkodásáról, közhasznúsági jelentés bemutatása. A Talajvédelmi 

Alapítvány működése. 

3. Határozathozatal a Vezetőség éves beszámolójának illetve ezzel egyidejűleg a Kszt. 19.§. (3) 

bekezdése szerinti tartalommal összeállított közhasznúsági jelentés elfogadásáról 

4. Beszámoló a nemzetközi eseményekről 

5. Tájékoztató a MTT következő időszakra tervezett tevékenységéről, különös tekintettel a 

„2015 a Talajok Nemzetközi Éve” programjaira  

 

A Közgyűlés napirendi pontjait a Közgyűlésen jelenlévők egyhangúlag elfogadták. 
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1. Beszámoló a Társaság elmúlt évi szakmai tevékenységéről 
 
Szabóné Kele Gabriella elnökhelyettes asszony az általános beszámoló bevezetéseként elmondja, hogy 
a Magyar Talajtani Társaság elmúlt évi tevékenysége a „bürokrácia és az adminisztráció” jegyében 
zajlott. 2014-ben három közgyűlést kellett tartani. 2014. március 21-én tisztújító/vezetőség választó 
közgyűlésre került sor. A vezetőség nagy része újraválasztásra került, az általános titkár személye 
változott. A titkári teendőket Bidló Andrástól Bakacsi Zsófia vette át. Felhívta a figyelmet, hogy a 
vezetőség tagjait két ciklust tölthetnek be, az újraválasztott vezetőség mandátuma a jelenlegi ciklus 
lejárta után nem hosszabbítható. 2014. május 26-án került sor a közhasznúság megújítását és az új 
alapszabály elfogadását célzó közgyűlésre. Az elfogadott új alapszabályt benyújtották, de visszakaptuk 
módosításra. 2014. szeptember 17-én újabb közgyűlést hívtak össze a kért módosításokat tartalmazó 
alapszabályzat elfogadására. Bírósági végzés alapján sikerült megerősíteni a kiemelt közhasznúsági 
státuszt. 
 
Szabóné Kele Gabriella az általános beszámoló után felkéri a Szakosztályok vezetőit, hogy számoljanak 
be az előző évi munkájukról, s ismertessék röviden az idei évre vonatkozó munkatervüket. 
 
Oktatási és Ismeretterjesztési Szakosztály: Barczi Attila a szakosztály elnöke számolt be a 
tevékenységükről. 2014-ben kiemelt rendezvényeken vettek részt a Föld Napja alkalmából, több 
közép- és általános iskolában tartottak bemutatót, a Rejteki Gyerektáborban is. Tisztújító gyűlésükön 
a régi vezetőséget választották újjá. Az Iskolakertekért Alapítvány megkeresésére 2015-ös terveikben 
szerepel „Talaj az iskolakertben” füzet elkészítése (a TAKI-ban elkészült foglalkoztató füzet ezt 
helyettesíthetné), de az egyéb programok megvalósításához segítséget kérnek, mert „emberhiánnyal” 
küzdenek. Terveznek rajz- ill. fotópályázatot. 
 
Kérdések és válaszok:  
Ké-Michéli Erika: A táborokban mennyire jelenik meg az MTT? Nem tud előzetesen róla. 
Vá-Barczi Attila: A programok sokszor ad-hoc jellegűek, csak a táborok tervezhetőek. 
Hozzászólások: 
Dobos Endre: Miskolcon megvalósított ismeretterjesztő projekteket sorolt fel (Herman Ottó kiskert, 
Pannon múzeum). Mindenhol kéne a segítség, proaktív szervezés kell, nem csak ráreagálás. 
Michéli Erika: Fontos, hogy az MTT színeiben (az ismeretterjesztés) megjelenjen, idén van rá keret. 
Szegi Tamás: Külső megkeresésekre gyorsabban, egységesebben lehetne reagálni, ha lennének a 
különböző korosztályokat célzó „csomagok”, pl. talaj-bemutató. 
Bakacsi Zsófia: Az Oktatási Szakosztálynak volt korábban ilyen terve/javaslata tematikus poszterek 
kidolgozására, a többi Szakosztály nem nagyon reagált, bár az is igaz, hogy a poszter-alapterv nem 
készült el (vagy nem lett közzétéve). 
 
Talajbiológia Szakosztály: Posta Katalin (SZIE dékánja) tartotta meg a szakosztály beszámolóját, mert 
Bíró Borbála a szakosztály elnöke egyéb elfoglaltsága miatt kimentését kérte). Beszámolt a Szakosztály 
szakmai rendezvényeiről, igen aktívak voltak (szakmai napok, interjúk, kerekasztal beszélgetéseken 
való részvétel). Tervezik mikrobiológiai demonstrációs anyag összeállítását, módszertani füzet és 
Kecskés Mihály emlékkötet kiadását. 
2015. szept. 4-6. „Egészséges élelmiszer majális”-on vesznek részt a Népligetben. 
 
Talajásványtani Szakosztály: Szendrei Géza, a szakosztály titkára beszámolt a Szakosztály által 
szervezett előadónapokról, illetve a tisztújításról. Elmondása szerint az idén 30 éves Szakosztály 
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működését megnehezíti, hogy a kutatói kör, amely mögötte áll, redukálódik, s az egyébként is szűk 
szakmai kört érint. 
Hozzászólások:  
Több rövid hozzászólás, lényegében a fiatalok „bevonzására” koncentrálva. Bakacsi Zs. felvetette egy 
műszeres bemutatónap szervezését, Dobos E. javasolta, hogy szervezzenek Talajásványtani 
Tanfolyamot, ez sokakat érdekelne, a szűk körön kívül is. 
 
Talajszennyezettségi Szakosztály: Szabó Péter, a szakosztály elnöke beszámolója. Szorosan 
együttműködnek a Talajbiológiai Szakosztállyal, oktatási tevékenyégben is részt vesznek 
(könyvfejezet). 2015 őszére terveznek rajzpályázatot, ill. az Ásványok Háza látogatását 
Gyöngyösorosziban. Kapcsolatokat, il. együttműködést építenek további szakmai és kormányzati 
szervekkel. Talajmonitoring minta-gyűjtemény kialakítását tervezik. 
Hozzászólás: Szendrei Géza felhívta a figyelmet, hogy a Természettudományi Múzeumnak is van 
gyűjteménye, az ELTE-n is látogatható az Ásványtár, valamint található még Miskolcon, a Herman Ottó 
múzeumban is. 
 
Talajfizikai Szakosztály: Váratlan esemény miatt nem tudott a vezetőség megjelenni, a beszámolót 
elküldik. 
 
Talajtechnológiai Szakosztály: Koós Sándor a szakosztály elnöke egyéb elfoglaltsága miatt kimentését 
kérte, az általa összeállított beszámolót Bakacsi Zs. ismertette. Terveznek terepi bemutatót (szakmai 
napot) az ún. drónok használatáról/hasznáról. 
 
Talajkémai Szakosztály: Tolner László a szakosztály elnöke beszámolt a tisztújító ülésről (tiszteletbeli 
elnök: Füleky György), illetve az év elején, Szarvason tartott Szakosztályülésről.  
 
Talajtérképezési és Talajgenetikai Szakosztály: Dobos Endre a szakosztály elnöke beszámolt arról, hogy 
tiszteletbeli elnököt választottak (Máté Ferenc személyében). Jelenleg aktívan közreműködnek a hazai 
talajosztályozás nemzetközi rendszereknek való megfeleltetésében. Tervezik Magyarország nemzeti 
atlasza talajtani fejezetének tematikus és módszertani bemutatását. Több terepi szakmai napról is 
beszámolt. Részt vettek ismeretterjesztésben is (pl. Kutatók Éjszakája, Víz Világnap, látványórák 
középiskolásoknak). 
Ötleteket és segítséget várnak a Pannon múzeum talajtani időszaki (1 hónapos) kiállításának 
létrehozására. 
 
Talajvédelmi Szakosztály: Szegi Tamás a szakosztály titkára beszámolt a 2014 augusztusában, 
Keszthelyen 44 fővel megalakult Szakosztály tevékenységéről. Gyakorlati szakembereknek kívánnak 
fórumot biztosítani. Gyakorlati problémákkal, azok megoldásával kívánnak elsősorban foglalkozni. 
2015. áprilisban a hígtrágya-felhasználás problémájával foglalkoztak. Ad-hoc bizottság alakult a 
meglévő szakmai irányelvek újabb változatának kidolgozására (koordinálja: Szabóné Kele Gabriella). 
Évente kétszer tartanának „mini vándorgyűlést”. 
 
Talajtermékenységi, Tápanyag-gazdálkodási Szakosztály: Rékási Márk a szakosztály titkára beszámolt 
a 2014 szeptemberében alakult Szakosztály terveiről, 2015-ben két szakmai előadónapot terveznek. 
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2. Beszámoló a Társaság gazdálkodásáról, közhasznúsági jelentés bemutatása. A Talajvédelmi 

Alapítvány működése. 

 
Pirkó Béla szervezőtitkár bemutatta a Társaság 2014-es gazdálkodásáról szóló pénzügyi-, valamint 
közhasznúsági jelentést. A kétévente tartott vándorgyűlés mindig jelentősen befolyásolja a pénzügyi 
egyensúlyt (pozitív irányba fordítja, a köztes negatív időszakból). A közhasznúság kritériumainak a 
Társaság 2014-ben is megfelelt. Felmerült, hogy a közhasznúsági kritériumok között szerepel az 
önkéntes közérdekű munkában való foglalkoztatás. Ezt eddig nem próbáltuk teljesíteni (a többi 
kritériumnak való megfelelés kielégítette a közhasznúság követelményeit), de a részleteknek utána 
néz. A Talajvédelmi Alapítvány kezelését átvette a Talajtani Társaság. Az Alapítvány alapító szervezete 
nem az MTT, de be lehetett adni közhasznúsági kérelmet. A kérelmet elutasították, mert az utóbbi 
három év tevékenysége nem érte el a közhasznúsági szintet. Ennek oka valószínűleg a korlátozott 
működés az átmeneti, kuratóriumi vezetőség-váltási időszakban. 
 
 
3. Határozathozatal a Vezetőség éves beszámolójának illetve ezzel egyidejűleg a Kszt. 19.§. (3) 

bekezdése szerinti tartalommal összeállított közhasznúsági jelentés elfogadásáról 

 
Szavazás: A Vezetőség éves beszámolójának és a közhasznúsági jelentésnek elfogadásáról. 
Támogatja: 100% (22 fő) 
Ellene: 0% 
Tartózkodik: 0% 
A Közgyűlés a Vezetőség éves beszámolóját és a közhasznúsági jelentést egyhangúlag elfogadta. 
 
 
4. Beszámoló a nemzetközi eseményekről 

 

Michéli Erika elnök asszony beszámolt a 2015 szeptember 1-5. között megrendezésre kerülő „Soil 

Judging” talajismereti verseny szervezéséről. Több, mint 20 országból érkeznek érdeklődők, már most 

legalább 16 csapat versenyzése várható. Óriási a nemzetközi érdeklődés. A hazai csapat felállításához 

selejtezőt kell lebonyolítani, lehetőleg még júniusban. Szponzorokat keresnek a rendezvényre. 

 

 

5. Tájékoztató a MTT következő időszakra tervezett tevékenységéről, különös tekintettel a „2015 

a Talajok Nemzetközi Éve” programjaira  

Bakacsi Zsófia titkár beszámolt a Társaság működésére és szakmai programjainak támogatására 

beadott, jelenleg elbírálásra váró két pályázatról. 2015 márciusban a Nemzeti Együttműködési Alap-

KK-15-SZ (szakmai program) és KK-15-M (működési) pályázati kiírására benyújtottunk egy-egy 

pályázatot: 

KK-15-SZ-1027-es sz. „Magyar Talajtani Társaság szakmai programjainak támogatása” című pályázat 

(kért támogatás: 2 279 640 + önrész 320e) 
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KK-15-SZ-1153-es sz. „A Magyar Talajtani Társaság működésének támogatása című pályázat (kért 

támogatás: 2 729 640+ önrész 275e) 

Tervezett, Talaj Nemzetközi Évéhez szorosan kapcsolódó nagyobb rendezvények: 

• Talajismereti verseny-országos (Martonvásár) 

• International Field Course and Soil Judging Contest (Gödöllő, 2015. szeptember 1-6.) 

• Talajnapi Találkozó (2015. 12.07.) 

Pályázati  támogatás esetén: 

• Széleróziós vizsgálati módszerek-terepi bemutató (Szeged környéke) 

 

A visszajelzések alapján sikeresnek ítélte a levelezőlista, valamint a honlap megújítását. Kérte a 

Szakosztályok vezetőit, hogy a tervezett programokról az esemény előtt legalább 2-3 héttel értesítsék, 

hogy azok időben kikerülhessenek a Hírlevélbe. 

 

 

 

 

Budapest, 2015. április 30. 

 

………………………………….. 
Bakacsi Zsófia 

jegyzőkönyv vezető 
 

A jegyzőkönyv tartalmát ellenőrizték és hitelességét igazolják: 

 

 

 

…………………………………………………………..    ………………………………………………………. 

Szabó József       Pásztor László 
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