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JEGYZŐKÖNYV 

Készült a Magyar Talajtani Társaság Közgyűlésén 
MTA ATK TAKI, Nagyterem 

2017. december 5. 13.00 
 

Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint 

Az ülés meghívóját Társaság körlevelei tartalmazták, továbbá a honlapon is megtalálható 

Meghirdetett témák: 

1. A Társaság 2017-es tevékenysége 
2. A megújult logó bemutatása 
3. Egyebek (pl. SZJA 1%, tagdíjfizetés, IUSS szavazás stb.) 
 
Az 1. napirendi ponttal kapcsolatban Tóth Tibor elnök tartott beszámolót. Az előadásában nem tért ki a szakosztályok 

részletes tevékenységére, mert az a 2018. elején tartandó, a pénzügyi beszámolót és a közhasznúsági jelentést 

jóváhagyó közgyűlésen kerül ismertetésre. Az elnök megköszönte a Vezetőség 2017. évi munkáját. A Társaság idei éve 

eredményes és eseménydús volt. Év elején összeállításra került egy falinaptár, amely az előző évi események fotóit 

tartalmazta, továbbá feltüntetésre kerültek rajta a 2017 évre tervezett szakosztályi és egyéb társasági rendezvények 

is. Utóbbi miatt több szakosztály jelezte, hogy nem tudja előre megmondani az ülések időpontját még hozzávetőleg 

sem, így 2018-ban már nem kerül összeállításra a naptár. Ennek ellenére a Vezetőség nem tett le arról a szándékáról, 

hogy valamilyen formában legalább negyedévre előre közzétegye a tervezett programokat. 

2017-ben két közgyűlés, két választmányi ülés és négy vezetőségi ülés került lebonyolításra, melyeken jobbára a 

Társaság operatív vezetéséhez szükséges döntések születtek meg.  

A Társaság idén tovább folytatta ismeretterjesztő tevékenységét, számos helyszínen került sor interaktív talajos 

bemutatók megtartására. Így például április 21-23 között a Fővárosi Állat- és Növénykertben, hogy a Föld Fesztiválon, 

„TALAJban a jövőnk” címmel, interaktív talajtani bemutató keretében ismerkedhettek meg az érdeklődők a talajok 

sokszínűségével, de ugyanezen a hétvégén Gödöllőn, a NAIK Mezőgazdasági és Gépesítési Intézetben tartottak 

környezeti nevelési foglalkozásokat a Társaság tagjai. Május 20-án a gödöllői Zöld Óvodában tematikus napot 

rendeztek az Óceánok, tengerek és vizek, valamint a kapcsolódó környezeti elemek témában ahova már az áprilisi 

rendezvényen tartott bemutató nagy sikerére való tekintettel hívták meg a Magyar Talajtani Társaságot. A 2017. június 

10-11-én megrendezett 17. Lurdy-Házi Ásványbörze és GEO Napokon ismét jelen voltunk a talajokkal. Ugyancsak 

jelentős számú érdeklődő részvételével futottak a Kutatók Éjszakájához kapcsolódó rendezvények, 2017. szeptember 

29-én (pénteken), számos helyszínen (Miskolc, Szeged, Gödöllő, Pécs, Nyíregyháza, Hódmezővásárhely). 

Az ismeretterjesztési tevékenység kiadványaink útján is megvalósul, az MTA ATK Talajtani és Agrokémiai Intézet, a 

Magyar Talajtani Társaság és a Talajvédelmi Alapítvány gondozásában megjelent a „TE és a TALAJ!” színező és 

foglalkoztató füzet második, bővített kiadása. 
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A talajok fontosságára kívánta felhívni a figyelmet az idei évben kiírt fotó és videópályázat is, mely sikeres volt, számos 

pályamű érkezett a különböző kategóriákban. Az eredményhirdetésre a most következő Jubileumi Ülésen fog sor 

kerülni. 

Idén először fordult elő, hogy a Társaság társszervezőként vett részt nemzetközi konferencia lebonyolításában. A 

visegrádi országok nemzeti talajtani társaságai által szervezett, “Degradation and Revitalisation of Soil and Landscape” 

című konferenciát “felvezető” terepi napon Sopron és környékének talajai kerültek bemutatásra. Sikeresnek bizonyult 

a terepi nap, mert mind a résztvevők, mind a konferencia fő szervezői később dicsérték a szervezők, Bidló András és 

Horváth Adrienn munkáját. A helyszíneket Novák Tibor József, Kalicz Péter és Eredics Attila mutatták be, míg 

a szervezési munkákban Fuchs Márta volt segítségükre. 

A 2018. évi Pécsett megrendezésre kerülő Vándorgyűlés szervezése jó ütemben folyik. Aláírásra került a Pécsi Egyetem 

vezetésével kötött együttműködési megállapodás, melynek köszönhetően az egyetem infrastruktúrája 

kedvezményesen vehető igénybe a Társaság tagjai számára a Vándorgyűlés idejére. A szakmai program is 

körvonalazódik, erről a januárban kiküldendő első körlevél tartalmaz majd információkat. A terepi nap szelvényei 

kiválasztásra és megmintázásra kerültek. 

A NÉBIH még nem döntötte el, hogy az eddigiekhez hasonlóan Pécsett is megszervezi a talajtani szakértői 

továbbképzést, a Társaság vezetése a kölcsönös előnyök miatt egyértelműen támogatja a közös rendezvényt. 

A 2. napirendi ponthoz kapcsolódva bemutatásra kerül a Társaság megújult egyedi grafikai megkülönböztető jele, azaz 

logója. Megújításának célja egy modern, a Társaság tevékenységét jól szimbolizáló, ugyanakkor visszafogott és 

grafikailag, nyomtatásban jól kezelhető képi megjelenési forma kialakítása volt. A felkért grafikus a tervezés során 

többek között figyelembe vette a korábbi logó által képviselt tartalmat, a talajszelvény rétegzettség szimbolikáját, 

valamint a talajhoz kapcsolódó színvilágot. Sokan kötődünk a korábbi képi arculatunkhoz, hiszen az a Társaság 

önállósodásának szimbólumaként lépett színpadra, de bízunk abban, hogy az új logó is megszokható, majd idővel 

megszerethető lesz, egyfajta jelképeként a hagyományok tiszteletének és a Társaság megújulásra való képességének. 

A 3. „Egyebek” napirendi pontban Tóth Tibor felhívja a figyelmet a tagdíjfizetés fontosságára, hiszen a Vándorgyűlésen 

a tagok jelentős részvételi díjkedvezményben részesülnek. 

Mivel 2017-ben nem volt nagyrendezvényünk a Társaság pénzügyi szempontból negatív mérleggel zárja az évet, de ez 

eddig is így volt. Arra kell törekedni, hogy 2018-ban a bevételek meghaladják a kiadásokat, aminek a feltételei adottak. 

Eddig már több szakmai támogató szponzorációjában sikerült megállapodni, és még további tárgyalások vannak 

folyamatban. 

Az IUSS tisztségvelő választás december 31-ig tart, addig lehet szavazni az erre kialakított felülteten. Tóth Tibor arra 

biztat mindenkit, aki eddig nem szavazott, hogy tegye meg, erre a célra a teremben telepített számítógépen. 

2018-ban kerül sor új díjak adományozására is, melyekkel kapcsolatban kidolgozásra került egy eljárásrend. A 

javaslatot a Választmány már támogatta. 

Pirkó Béla ismerteti a tervezett díjakat, és azok átadásának részleteit. Az eljárásrend tervezet a jegyzőkönyv mellékletét 

képezi 

Budapest, 2017. december 11. 

A jegyzőkönyvet összeállította: Pirkó Béla, szervezőtitkár 

Hitelesítette: 

          Tóth Tibor 
                                      elnök 
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A 2017. december 5-i Közgyűlési jegyzőkönyv melléklete 

 

MTT díjak adományozásának eljárásrendje - TERVEZET 

 

A Magyar Talajtani Társaság kétévente díjazza a talajtan, talajvédelem területén kiemelkedő szakmai 

teljesítményt felmutató fiatal kutatók, gyakorlati szakemberek és oktatók munkáját. A díjak elnyeréséhez nem 

szükséges társasági tagnak lenni. A díjak pénzjutalommal nem járnak, a díjazottak a soron következő 

vándorgyűlésen díjmentesen vehetnek részt. 

A díjazás feltételei 

- fiatal kutató 

A talajtan és kapcsolódó területein végzett kiemelkedő színvonalú kutatómunka, 35 évnél fiatalabb életkor, 

legalább doktori szigorlat és/vagy két évnél nem régebben szerzett PhD fokozat. 

- gyakorlati szakember 

A tápanyag-gazdálkodás, talajvédelem, agrár-környezetgazdálkodás, szaktanácsadás területén végzett 

gyakorlati munka mely jelentős hatást fejt ki a gazdálkodók szemléletére, hozzájárulva a talajok mennyiségi és 

minőségi védelméhez. 

- oktató 

Egyetemi, kutató szférában dolgozó, oktató tevékenységet folytató szakember, aki a hallgatók 

tudatformálásával, magas színvonalú előadásokkal megtartásával, jegyzetek és könyvek megjelentetésével 

vívta ki a szakma elismerését. 

 

Jelölés 

A jelöltállítás a Társaság Szakosztályainak feladata. Bármelyik szakosztály vezetője jelölhet a három díjra, 

ugyanakkor két szakosztálynak kiemelt feladata van. Fiatal kutató és oktató esetén az Oktatási és 

Ismeretterjesztési Szakosztály (OISZ) írásban megkeresi azokat a tudományos műhelyeket, melyekben 

talajtannal, talajvédelemmel összefüggő oktató, kutató munka folyik. A beérkező javaslatok alapján az OISZ 

minkét díjra 3-3 jelöltet terjeszt fel. A gyakorlati szakemberek jelölése a Talajvédelmi Szakosztály (TVSZ) 

kiemelt feladata. A TVSZ írásos megkereséssel fordul az államigazgatás, az érdekképviseletek és a piaci szféra 

szereplőihez, és a beérkező javaslatok alapján legalább 3 jelöltet terjeszt fel. 

 

Döntés 

A Vezetőség felállítja a Díjjelölő Bizottságot, melynek tagja: Farsang Andrea, Makó András, Szegi Tamás, Kovács 

Károly, Labant Attila. A Bizottság dönt mindhárom díj odaítéléséről. A döntés menetét, a szavazás módját a 

Bizottság saját maga határozza meg. 

 


