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Készült a Magyar Talajtani Társaság Vezetőségi Ülésén
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Időpont: 2015. február 24., 14.00 óra
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint
Az ülés napirendi pontjai:
1) Köszöntő (Michéli Erika, elnök)
2) Rövid tájékoztató 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 (Bakacsi Zsófia)
6) Egyebek

1) Köszöntő
Michéli Erika, elnök üdvözölte a vezetőségi tagokat, egyben megállapította, hogy a vezetőség létszámát
tekintve határozatképes.
2) Rövid tájékoztató a MTT 2014 évi tevékenységéről, rendezvényeiről
Elnök Asszony tájékoztatta a vezetőséget a tavalyi év rendezvényeiről, melyek közül a Vándorgyűlés volt a
legnagyobb szakmai érdeklődéssel kísért esemény. A Társaság pénzügyi helyzete stabil, 2014-ben a
bevételek meghaladták a kiadásokat. Az év második felének rendezvényein már az idei, a Talaj Éve
rendezvénysorozat előkészítése is fontos szempont volt.
3) Tájékoztató a MTT pénzügyi helyzetéről
Fuch Márta tájékoztatta a jelenlévőket arról, hogy pillanatnyi folyószámla egyenleg: 3 021 617 Ft, a lekötött
betét: 4 000 000 Ft, a házipénztárban 143 050 Ft található.
4) 2015. A Talaj Éve, a tervezett hazai és nemzetközi rendezvények megbeszélése
2015. március 9-én a Földművelésügyi Minisztériumban kerül lebonyolításra a Talajok Éve kapcsán egy
szakmai konferencia. A szervezést elsősorban a Minsztérium végzi, de az előzetes adatok alapján a
regisztrált jelentkezők száma elmarad a kívánatostól. Mindezek miatt a Társaság körlevelében soron kívül
tájékoztatja a tagokat a rendezvényről, illetve a növény és talajvédelmi hálózat talajvédelmi szakemberei is
felkérésre kerülnek.
Felelős: Bakacsi Zsófia, Pirkó Béla
Határidő: 2015. február 27.
Micheli Erika: Folyamatban van az év egyik legfontosabb eseményének a Soil Judging Contest-nek a
szervezése. Az esemény saját honlapja már üzemel, jelenleg 16 csapat részvétele valószínűsíthető, az
európai csapatokon kívül, Afrika és Ázsia is képviselteti majd magát 1-1 országgal. A befizetések
megindulása most várható, a kiadások a folyószámlánkról fedezhetők. A lebonyolítás hatalmas logisztikai
feladatot ró a szervezőkre: nagyszámú résztvevőt kell mozgatni, sok helyszínen talajszelvényeket feltárni,
leírni és laborálni. Magyarország házigazdaként is csak egy csapatot delegálhat a versenybe, emiatt

szükség van egy válogatóverseny megszervezésére. A válogatót a részrehajlás látszatának az elkerülése
miatt nem szervezheti a SZIE Talajtanos csapata, így ennek feladatát az MTA ATK TAKI vállalja magára.
Felelős: Bakacsi Zsófia
Határidő: 2015. május 31.
5) 2 A MTT honlapja átalakításának, működtetésének megbeszélése
Koós Sándor tájékoztatta a jelenlévőket a honlap magújításának aktuális helyzetéről. A szerkezet kész,
jelenleg a tartalomfeltöltés zajlik, beleértve a megjelentést befolyásoló hátterek kialakítását is. Erre
vonatkozóan várják a további javaslatokat.
A Vezetőség döntést hozott abban, hogy kerüljön fel a honlapra az elkészült 2015-ös talajvédelmi naptár, a
szakosztályi előadóülések anyagai, valamint a közhasznúság dokumentumai (közhasznúsági jelentés,
beszámoló, közgyűlési, választmányi, vezetőségi ülések jegyzőkönyvei).
Felelős: Koós Sándor, Pirkó Béla
Határidő: folyamatos
A honlapfejlesztés kapcsán ismét felvetődött az Társaság logójának lecserélése, mert a mostani logó
évekkel ezelőtt, átmeneti jelleggel került kialakításra. Árajánlat bekérésére kerül sor grafikusoktól, ezek
alapján dönt a Vezetőség a megbízásról.
Felelős: Szabóné Kele Gabriella
Határidő: 2015. március 16.
6) Egyebek
Szabóné Kele Gabriella tájékoztatása szerint a Talajvédelmi Alapítvány közhasznúsági kérvényét nem
hagyta jóvá a bíróság. A döntés oka az volt, hogy a közhasznúsági törvényben előírt feltételek egyikét sem
teljesítette az Alapítvány: sem taglétszáma, sem árbevétele nem érte el a szükséges mértéket. Ennek oka
a korábbi évek csekély mértékű aktivitása volt. 2014-ben a Társaság átvette az Alapítvány működtetését,
ennek következtében várhatóan 1-2 éven belül teljesülni fog a közhasznúság valamelyik feltétele. Ezt
követően lehet újra kérni a bíróság jóváhagyását.
Az éves rendezvények költségeinek biztosítása részben pályázati pénzből is megoldható. Civil szervezetek
mind működési célú, mind szakmai progamok szervezéséhez kapcsolódó támogatást igényelhetnek a
Nemzeti Együttműködési Alaptól. Az előkészítő munka sürgős elkezésére van szükség, tekintettel a közeli
határidőkre. A jövő heti előadóülésen döntést kell hozni a pályázat beadásáról.
Felelős: Bakacsi Zsófia, Koós Sándor
Határidő: 2015. március 2.
A jegyzőkönyvet összeállította: Pirkó Béla
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