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Az ülés napirendi pontjai: 

1) Köszöntő (Szabóné Kele Gabriella, elnökhelyettes) 
2) Összefoglaló a Társaság 2014. évi eddigi munkájáról (Szabóné Kele Gabriella, elnökhelyettes) 
3) Az MTT módosított alapszabályának értékelése (Pirkó Béla, szervezőtitkár) 
4) Talajvédelmi Alapítvány ügye (Szabóné Kele Gabriella, elnökhelyettes) 
5) 2014-ben hátralévő feladatok megbeszélése 
6) 2015. évi előzetes tervek megbeszélése  
7) Egyebek 

 
 

1) Köszöntő 
Szabóné Kele Gabriella, elnökhelyettes üdvözölte a vezetőségi tagokat, egyben megállapította, hogy a 
vezetőség létszámát tekintve határozatképes. 
 
2) Összefoglaló a Társaság 2014. évi eddigi munkájáról 
Szabóné Kele Gabriella, elnökhelyettes általánosan értékelte a 2014-es év eddigi eredményeit.  A Társaság 
márciusban megtartotta tisztújító közgyűlését, a régi-új vezetőség szeptemberben, a Talajtani 
Vándorgyűlésen vette át a munkát. 2014-ban a Társaság a Szakosztályok keretein belül dolgozott. 2014-
ben két új Szakosztály jött létre: Talajvédelmi Szakosztály és Talajtermékenységi és Talajtáplálási 
Szakosztály. A Rendszermodellezési Szakosztály önálló szakosztályként nem folytatja tevékenységét. A 
Szakosztályok mind önállóan, mind összefogva 1-2 rendezvényt lebonylítottak, minden Szakosztályban sor 
került a tisztújításra. Értékelte a 2014. évi Talajtani Vándorgyűlés tapasztalatait.  
 
3) Az MTT módosított alapszabályának értékelése  
A szervezet közhasznúsági bejelentésével kapcsolatban a bíróság hiánypótlást adott ki, ezzel kapcsolatban 
Pirkó Béla  szervezőtitkár beszámolt az MTT módosított alapszabályának a Társaság eddigi működését 
közvetlenül érintő változásairól. Létre kell hozni egy irattárat az MTT székhelyén, ahol biztosítani kell az 
iratbetekintésre való jogot a tagságnak. A Társaság ügyeiben hozott döntésekről a szervezőtitkároknak 
nyilvántartást kell vezetni. Beszámolt a tagság megszűnésével és az ehhez kapcsolódó előzetes értesítés, 
illetve fellebbezés módjának változásáról. Kisebb horderejű ügyekben lehetőség van elektronikus 
ülésezésre. 
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4) Talajvédelmi Alapítvány ügye 
Szabóné Kele Gabriella elnökhelyettes tájékoztatta a Vezetőséget a Talajvédelmi Alapítvány kezelői 
jogainak átvételéről. A cégbíróságon a kezelői jogok átadásra kerültek, befejeződött az eljárás és a Társaság 
kezelői jogot kapott az Alapítvány felett. 
 
5) 2014-ben hátralévő feladatok megbeszélése  
A vezetőség az alapszabály módosítása és a vezetőségben történt változás (2014. szeptember 1-től Bakacsi 
Zsófia látja el a titkári teendőket) miatt részletesen, személyre szabottan meghatározta a vezetőségi tagok 
általános feladatait.  
Bakacsi Zsófia, mint titkár intézi a Társaság igazgatási ügyeit. Ezen belül elsődleges feladata a jövő évi 
munkaterv kidolgozása és közzététele. Elkészíti a Társaság költségvetési előirányzatát és az évzáró 
jelentést. Szerkeszti, és elektronikus formában közzéteszi a Hírlevelet. A Társaság honlapját a jövőben Koós 
Sándor segítségével karbantartja, amihez a szükséges hozzáférési jogokat biztosítani kell.  
Pirkó Béla, mint szervezőtitkár nyilvántartja a vezető szervek döntéseit, az Alapszabályban foglaltaknak 
megfelelően. Gondoskodik a rövidített jegyzőkönyvek eljuttatásáról a titkárhoz, aki biztosítja a 
nyilvánosságra hozatalt a honlapon. 
László Péter szervezőtitkár felelős a tagság nyilvántartásáért, az éves tagdíjak beszedéséért. 
Fuchs Márta pénztárnok feladata a Társaság pénzügyeinek operatív intézése, a bevételek, kiadások 
nyilvántartása, A Társaság és a Talajvédelmi Alapítvány számlájának kezelése, kapcsolattartás a 
könyvelővel. 
 
A vezetőség rövidtávú feladata továbbá a 2014. október 10-re tervezett atkári talajtani oktatóhely/szelvény 
megtekintésére szervezett szakmai találkozó előkészítése. 
 
6) 2015. évi előzetes tervek megbeszélése  
2015 a Talaj Éve, melyhez a Társaság is rendezvényekkel kíván kapcsolódni. Ezek mellett a Szakosztályok 
aktív, önálló munkájára számít a Vezetőség. 
 
7) Egyebek 
László Péter szervezőtitkár beszámolt a 2013-2014 években tagdíjat fizetett tagok naprakész taglistájának 
összeállításáról.  
Bakacsi Zsófia feladata, hogy a taglista és a korábbi Hírlevelek frissített címjegyzéke alapján összeállítson 
egy új levelező listát a tagok számára. 
 
 
A jegyzőkönyvet összeállította: Pirkó Béla és Bakacsi Zsófia 
 
 
 
Budapest, 2014. szeptember 17. 


