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JEGYZOKONYV
Keszult a Magyar Talajtani Tarsasag Kozgyulesen

Debreceni Egyetem, Mezogazdasag- Elelmiszertudomanyi es Kornyezetgazdalkodasi Kar II. eloado
2016. szeptember 2. 18.00

Megjelent es szavazasra jogosult tagok szama a jelenleti fv alapjan 75 fo (1. sz. melleklet)

A hatarozatkepesseg megallapitasa:
Szabone Kele Gabriella elnokhelyettes 18.00 orakor megallapitotta, hogy a Kozgyules nem hatarozatkepes,
ezert az iilest osszehivta a meghivoban feltuntetett kovetkezo idopontra: 2016. szeptember 2. 18.30 orara.
18.30 orakor az Elnokhelyettes megallapi'totta, hogy a Kozgyules hatarozatkepes, majd koszontotte a
megjelenteket es a meghivottakat.

A Kozgyules levezeto elnokenek, jegyzokonywezetojenek, jegyzokonyv hitelesitoinek megvalasztasa:
Jelenlevok Szabone Kele Gabriella javaslata alapjan egyhangu nyi'lt szavazassal megvalasztjak a rendki'viili
kozgyules levezeto elnokenek Szabone Kele Gabriellat, jegyzokonywezetojenek Bakacsi Zsofiat,
hitelesftojenek Pirko Belat es Laszlo Petert.
A levezeto elnok, a jegyzokonyvvezeto es a jegyzokonyv hitelesitok szemelyet a Kozgyules egyhangu, nyflt
szavazassal, ellenszavazat estartozkodas nelkiil elfogadta.
Szavazatok szama: igen: 75 nem: 0, tartozkodas: 0

Napirend elfogadasa:
A levezeto elnok modosftas nelkul terjesztette elo az elozetesen kikuldott napirendet.
A napirendet a Kozgyules egyhangu, nyilt szavazassal, ellenszavazat, tartozkodas nelkul elfogadta.
Szavazatok szama: igen: 75 nem: 0, tartozkodas: 0

1. A MTT modosftott Alapszabaly ismertetese
Pirko Bela szervezotitkar ismerteti a tervezett modosi'tasokat, melyek elsosorban a PTk. es a Btk. valamint a
Kozhasznusagi torveny modosulasai miatt valtak szuksegesse. Reszletesebben kifejtesre keriiltek a tagok
jogai es kotelessegei, a tagga valas folyamata, tovabba a tagkizaras lehetosegei. Modusulnak a Kozgyules
lebonyolftasanak, valamint a dontesek nyilvantartasasanak szabalyai. A Vezetoseg feladatai tobb helyen az
eddigieknel reszletesebben szerepelnek, az Alapszabaly kiter a munkaltatoi jogok esetleges gyakorlasabol
eredo tobbletfeladatokra is. Vegiil pedig a tisztsegviselok tevekenysegevel kapcsolatban a karterftesi
felelosseg szabalyi is modosulnak.
A kozelmultban lezajlott elnokvalasztas szuksegesse teszi a Tarsasag szekhelyenek modosftasat, ez a
valtoztatas is bekerult a tervezetbe. Az uj szekhely cfme: 1022 Budapest, Herman Otto ut 15.

2. A Tarsasag szekhelyenek modositasa, az alapszabalyanak modositasa a hatalyos torvenyi
rendelkezeseknek megfeleloen

A levezeto Elnok szavazasra bocsatotta a modositott Alapszabalyt. A kezfeltartassal tortent nyilt
szavazas utan az Elnok megallapitja, hogy az Alapszabaly fentieknek megfelelo modositasait a Kozgyules
nyilt szavazassal egyhangulag, ellenszavazat es tartozkodas nelkul elfogadta.
Szavazatok szama: 75 igen: nem: 0, tartozkodas: 0



3. Az IUSS elnokjeloltek rovid bemutatasa
Micheli Erika lekoszono elnok es Toth Tibor megavalasztott elnok roviden ismertetik a ket jeloltet, kiternek
tudomanyostevekenysegiJkre, nemzetkozi ismertsegukre.
Alex McBratney (Ausztralia): Az egyik leginkabb ismert es elismert tudos a talajtani teriileten, 1981 ota
reszese az IDSS-ben vegzett munkanak. Szakterulete a talajosztalyozas es a digitalis talajterkepezes. 2010-14
kozott az IUSS altalanos titkarhelyettese volt, mely idoszakban a szervezet megalkotta strategiai tervet. A
szakterijleten kaphato legmagasabb kituntetes, a Dokucsajev erem tulajdonosa 2014 ota.
Takashi Kosaki (Japan): A Kyotoi Egyetem professzora ugyancsak rendki'viil elismert tudos a szakterijleten. A
talajkepzo tenyezok szerepenek feltarasa, a talajok ter- es idobeli valtozatossaga mogott meghuzodo okok
jobb megismerese egyik legfontosabb tudomanyos teriilete, de a talajtermekenyseg es alkalmassag
ertekeles temaban kozolt cikkei es tanulmanyai is kozismertek.
Mivel szemelyi dontesrol van szo, a szavazas modja titkos, az elore kiosztott es lepecsetelt szavazolapokon
kell megjelolni a ki'vant szemelyt, majd azt egy erre a celra szolgalo urnaba kell helyezni. Szabone dr. Kele
Gabriella javaslatot tett a szavazatszamlalo bizottsag megvalasztasara, melynek tagjai: Bakacsi Zsofia es
Pirko Bela.
Szavazas: A jelenlevok egyhangulag megszavaztak a javaslatot.

4. Szavazas az MTT altal tamogatott IUSS elnokjelolt szemelyerol
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Pirko Bela ismerteti az Elnokvalasztasrol szolo szavazas eredmenyet

Alex McBratney 59 szavazat
Takashi Kosaki 16 szavazat

Az MTT altal tamogatott IUSS elnokjelolt Alex McBratney.

Napirenden kfviil felszolalt Berenyi Uveges Judit, aki kerte a Tarsasag tagjainak elvi es tevoleges tamogatasat
a kozigazgatasban zajlo atalakftasok miatt meggyengiilt talajvedelmi intezmenyrendszer fenntartasaban. A
jelenlevok egyhangulag kezfenntartassal megszavaztak, hogy a Tarsasag nyilatkozatot ad ki a temaval
kapcsolatosan, ennek osszeallftasa a Vezetosegfeladata.

A napirend zarasat kovetoen a jelenlevok Micheli Erika eloadasanak meghallgatasaval emlekeztek meg a
Tarsasag 2016. augusztus 4-en elhunyt orokos elnokerol, Dr. Stefanovits Pal akademikusrol.

Budapest, 2016. szeptember 5. ^ ^ ,

A jegyzokonyvet osszeallftotta: Dr. Bakacsi Zsofia titkar
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