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JEGYZŐKÖNY  
Készült a Magyar Talajtani Társaság kibővített Vezetőségi Ülésén 

 
 

Helyszín: Budapest, Magyar Tudományos Akadémia Székháza (Budapest, Széchenyi István tér 9.) 
Időpont: 2015. október 7., 14.00 óra 
Jelen vannak: vezetőségi tagok a mellékelt jelenléti ív szerint, valamint: Koós Sándor, Kátai János, Dobos 
Endre, Szegi Tamás, Szabari Szabolcs 
 
Az ülés napirendi pontjai: 

1) Köszöntő (Michéli Erika, elnök)  
2) A 2016. Talajtani Vándorgyűlés szervezésének megkezdése  
3) Rövid tájékoztató a MTT 2015. évi tevékenységéről, a Talaj Éve rendezvényeiről (Michéli Erika, 

Kele Gabriella)  
4) Tájékoztató a MTT pénzügyi helyzetéről (Fuchs Márta, pénztárnok)  
5) Egyéb 

 
 
1) Köszöntő 
Michéli Erika, elnök üdvözölte a meghívottakat és a vezetőségi tagokat, egyben megállapította, hogy a 
vezetőség létszámát tekintve határozatképes. 
 
2)  A 2016. Talajtani Vándorgyűlés szervezésének megkezdése  
A 2016. évi Talajtani Vándorgyűlés központi helyszíne Debrecen. A szervező a Debreceni 
Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kara, a Szervezőbizottság 
vezetője Dr. Kátai János. A Vándorgyűlést 3 naposra tervezik, augusztus utolsó, vagy szeptember első 
hetében, az egyik csütörtök-péntek-szombatra. A részletes program tervezéséhez meg kell tudni, hogy a 
szakértői továbbképzés idén is, mint a megelőző két Vándorgyűlésen, kapcsolódik-e a rendezvényhez (Kele 
G. érdeklődik majd a NÉBIH-nél). A Vándorgyűlés mottójára több javaslat született, melyek közül az „Okszerű 
talajhasználat-talajvédelem” mellett döntöttek a jelenlevők. 
Egy terepi napot terveznek. Több helyszín is felmerült, annak függvényében, hogy inkább nagyobb területen 
többféle szelvényt tervezzenek, vagy inkább  kisebb területre fókuszáljunk (Nádudvar-nemzetközi leíró 
verseny szelvényei, illetve Püspökladányban). A Nemzeti Park területe nem jöhet szóba (engedélyezési 
okok). A helyszín eldöntésében Dobos E. segít egy előzetes közös bejárással.  
A szálláshelyeket kb 200 fő számára kell tervezni. Ajánlott szálláshelyek lesznek, mindenki maga foglalja, 
esetleg a szervezők előzetesen egyeztetnek szálláshelyekkel, lehet-e kedvezményt igénybe venni. 
A következő Választmányi ülésre KJ összeállítja a Szervezőbizottság névsorát, megadja az egyes 
szervezési ügyekért felelősök nevét (regisztráció, abstractok gyűjtése, kötet szerkesztése, terepi nap stb.), 
illetve javaslatot tesz a Vándorgyűlés időpontjára és az ütemezésre (körlevelek, jelentkezési. ill. beadási 
határidők). 
 
3) 2015. A Talaj Éve: a Társaság részvételével lezajlott hazai és nemzetközi rendezvények 

megbeszélése 
 
2015. március 9.: a Földművelésügyi Minisztériumban megrendezték az „Egészséges talajok az egészséges 
életért” c. szakmai konferenciát. A Magyar Talajtani Társaság részéről előadást tartott Csákiné Dr. Michéli 
Erika, a Társaság elnöke és Prof. Dr. Várallyay György, a Társaság tiszteletbeli elnöke.  

http://www.talaj.hu/
http://mta-taki.hu/hu/hirek/egeszseges-talajok-egeszseges-eletert
http://mta-taki.hu/hu/hirek/egeszseges-talajok-egeszseges-eletert


 
2015. május 27.: Előadónap a Talaj Éve alkalmából az MTA Agrártudományi Kutatóközpontban, 
Martonvásáron. A Magyar Talajtani Társaság részéről előadást tartott Csákiné Dr. Michéli Erika, a Társaság 
elnöke és Prof. Dr. Várallyay György, a Társaság tiszteletbeli elnöke. 
2015 szeptember 1-5.: Soil Judging Contest nemzetközi talajleíró verseny, mely nagy sikerrel zárult, a 
résztvevőktől nagyon pozitív visszajelzések érkeztek. 
Tervezett esemény:  
2015. december 4. Talaj Napja, a 2015. Talaj Éve rendezvénysorozat zárása (főszervező: Prof. Dr. Németh 
Tamás), egyelőre részleteket nem tudni. 
 
 
4) Tájékoztató a MTT pénzügyi helyzetéről  
Michéli E. tájékoztatta a jelenlévőket arról, hogy az SZJA 1% felajánlásokból mintegy 125eFt gyűlt a 
Társaság számlájára. A Soil judging nemzetközi rendezvény várhatóan 500 eFt pozitív mérleggel zárult, 
még nincs teljes elszámolás. Kele G. elmondta, hogy a Talajvédelmi Alapítvány alapszabályát módosítani 
kell, mert a jelenlegi formában nem jutunk hozzá a banki lekötésekhez, megváltoztatni sem tudjuk a lekötés 
formáját. A címváltozás sem lett átvezetve, bár az Alapítvány alapszabályának korábbi módosítása 
tartalmazta, az ügyvédet megkérdezi, mi a teendő.  
 
5) Egyéb 
A közeljövőben Választmányi ülést kell tartani, ennek időpontjára születtek javaslatok. Várhatóan 
november 5-én, Gödöllőn kerül megrendezésre. A pontos helyszínt/időpontot Kele G. megírja a 
Vezetőségnek október 16-ig, hogy elmehessenek a meghívók rá. 
 
 
 
A jegyzőkönyvet összeállította: Bakacsi Zsófia  
 
 
 
Budapest, 2015. október 7. 


