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JEGYZŐKÖNY  
a Magyar Talajtani Társaság Választmányi üléséről 

 
 

Helyszín: Budapest, MTA ATK TAKI, Tárgyaló 
Időpont: 2014. január 21., 13 óra 
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint 
 
Az ülés napirendi pontjai: 

1) Köszöntő (Michéli Erika, elnök) 
2) Beszámoló a MTT 2013. évi tevékenységről, rendezvényeiről (MTT vezetőség) 
3) Tájékoztató a MTT pénzügyi helyzetéről (Fuchs Márta, kincstárnok)  
4) Tájékoztatás a Talajvédelmi Alapítvány kezelési joga átvételének állásáról (Szabóné Kele Gabriella, 

elnökhelyettes)  
5) 2014. évi Talajtani Vándorgyűlés aktuális kérdéseinek megbeszélése, tudományos program 

egyeztetése (Sisák István, a szervezőbizottság elnöke) 
6) 2014. évi tisztújító közgyűlés előkészületeinek megbeszélése (Bidló András, titkár)  
7) Egyebek – tagdíj, kitüntetések, szakosztály összevonás-megszüntetés (Pirkó Béla, szervezőtitkár)  

 
 
Az Elnök megállapítja, hogy a Választmány tagjainak több, mint 50 %-a jelen van, így az ülés 
határozatképes. Napirendi pontokat egyöntetűen elfogadja a Választmány. 
 
1) Köszöntő, a választmányi ülés megnyitása 

 
Michéli Erika elnök üdvözli a megjelenteket. Az elnök javaslatára a Választmány az előzetesen javasolt 
napirendi pontokat kézfeltartással egyhangúan megszavazza, a jegyzőkönyv készítésével László Péter 
szervezőtitkárt bízza meg. 
Mivel a Magyar Talajtani Társaság kilenc szakosztályának vezetőségi tagjai közül 7 fő, valamint a 
vezetőségből 6 fő az ülésen megjelent, így a választmány tagjainak 50%-a +1 fő jelen van, így az elnök a 
választmányt határozatképesnek nyilvánítja. 
 
2) Beszámoló a MTT 2012. évi tevékenységről, rendezvényeiről 
 
Michéli Erika elnök röviden beszámol a 2013-as év jelentősebb hazai és nemzetközi eseményeiről. Felkéri a 
szakosztályok vezetőségi tagjait, hogy röviden ismertessék szakosztályuk helyzetét, és 2013. évi 
tevékenységeiket. Felhívja rá a figyelmet, hogy a részletes beszámolókra a 2014. évi első közgyűlésen kerül 
majd sor. Makó András a Talajfizikai Szakosztály, Tóth Tibor a Talajtechnológiai Szakosztály, Szabó Péter a 
Talajszennyezettségi Szakosztály, Bíró Borbála a Talajbiológia Szakosztály, Szendrei Géza a Talajásványtani 
szakosztály, Tolner László a Talajkémiai Szakosztály, Szabóné Kele Gabriella pedig a Talajgenetikai és 
Talajtérképezési Szakosztály tevékenységeiről tart rövid ismertetést.  

http://www.talaj.hu/


 

Az elnökasszony beszámol az IUSS választás hazai vonatkozásairól, a választmány pedig gratulál az 
elnökasszony Division 1. Chair-ként történő megválasztásához. 
Az elnökasszony beszámol a Világkongresszus publikáció előkészületeiről, valamint társszervezetek 
kereséseiről, hirdetéseiről (Egyiptomi Talajtani Társaság, Horvát Talajtani Társaság). 
 
3) Tájékoztató a MTT pénzügyi helyzetéről 
Fuchs Márta röviden ismerteti a Társaság 2013. évi gazdálkodásának helyztetét. A 2013. év pénzügyi zárása 
folyamatban van, a Társaság könyvelője a negyedév végére készíti el a MTT 2013. évi Közhasznúsági 
jelentését, közhasznú mérlegét és eredménykimutatását. A zárás végleges eredményei a Társaság ez évi 
első közgyűlésén kerülnek ismertetésre, valamint elérhetőek lesznek a MTT hivatalos honlapján. 
A 2013 novemberében készült főkönyvi kivonat adatai alapján előzetsen megállapítható, hogy a MTT 2013. 
évi bevétele megközelítőleg 440e Ft, amely nagyobbrészt tagdíjakból (280e Ft), valamint 1% felajánlásokból 
és kamatokból (160e Ft) adódott, míg a kiadás 830e Ft volt, melynek jelentős részét a 2012. évi Talajtani 
Vándorgyűlés kiadványának kiadási költsége (575e Ft) tette ki. E költség 2013-ben történő megjelenését 
jeleztük a tagság felé a 2012. év pénzügyi zárásakor. 
Mindezek alapján a MTT 2013. évi mérlege negatív, így a 2014-es évben törekedni kell ennek 
kompenzálására a közhasznú státusz megőrzése érdekében. 
Összességében azonban elmondható, hogy a MTT pénzügyi helyzete stabil, a Társaság kezelésében 
mintegy 3,15 millió Ft volt 2013. december 31-én.  
 
4) Tájékoztatás a Talajvédelmi Alapítvány kezelési joga átvételének állásáról 
 
Szabóné Kele Gabriella elnökhelyettes ügyvédi konzultáció alapján beszámol a Talajvédelmi Alapítvány 
kezelés és működtetés átvételének állásáról. Az átvételhez szükséges dokumentáció megtörtént, a 
folyamat várhatóan 2014-ben zárul. 

 
5) 2014. évi Talajtani Vándorgyűlés aktuális kérdéseinek megbeszélése, tudományos program 

egyeztetése 
 
Sisák István beszámolója. 
 
6) 2014. évi tisztújító közgyűlés előkészületeinek megbeszélése 
 
A választmányi ülés megegyezik, hogy 2014. évi első közgyűlés időpontja 2014. március 21. péntek 10 óra 
lesz, helyszíne: Budapest, MTA ATK TAKI, Tárgyalóterem 
A közgyűlésen a szakosztályvezetők, a Szabóné Kele Gabriellának előzetesen írásban beadott beszámolóink 
alapján bemutatják a szakosztályaik 2013. évi tevékenységét, az esetleges vezetőségi változásokat, és a 
2014. évi terveiket. Szabóné Kele Gabriellának kéri a szakosztályvezetőket, hogy amennyiben még nem 
tették meg, a közgyűlést megelőzően juttassák el hozzá az írásos beszámolók anyagát. 
 
7) Egyebek – tagdíj, kitüntetések, szakosztály összevonás-megszüntetés 
 
A Választmány egyhangúan megszavazta, hogy a tagdíjak 2014-ben is változatlan maradnak, így a tagdíj 
összege rendes tagok számára 5000 Ft, a nyugdíjas és diák tagok részére 2000 Ft - valamint továbbra is 
lehetőség van szervezeti tagság befizetésére is (jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezetek számára), melynek összege 10 000 Ft.  
Kitüntetés 
 
A jegyzőkönyvet összeállította: László Péter, Fuchs Márta 
 
Gödöllő, 2014. január 22. 


