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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült a Magyar Talajtani Társaság Vezetőségi ülésén 
Sukoró, 2017. szeptember 25. 10.00 

 
 

Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint 

Az ülésre felkérő előzetes körlevelet Bakacsi Zsófia küldte el e-mailben 2017. szeptember 18-án. 

Meghirdetett témák: 

1) IUSS díjjelölések 
2) MTT díjak odaítélésének menete, jelöltek kiválasztása 
2)    Logótervek 
3)   Beszámoló a Visegrádi Négyek Olmütz-i konferenciájáról  
4)   Pécsi Vándorgyűlés előkészítése 

 
 
 

1) A Vezetőség már korábban úgy döntött, hogy több felterjesztést nyújt be az IUSS felé a nemzetközi 

szervezet díjainak elnyerésére a tagság soraiból. Tóth Tibor tájékoztatta a vezetőséget, hogy az eddigi 

javaslatok sajnos elutasításra kerültek. A jövőben a Glinka díjra Tóth Gergely, a Guy Smith díjra 

Michéli Erika kerül a MTT részéről jelölésre. 

2) A Társaság jubileumi ülésén 2017. december 5-én kerül először kiosztásra az MTT emléklap, amely a 

Társaságért végzett szervező munkáért nyerhető el a tagság köréből. Tekintettel a 60 éves jubileumra 

a jövőben tervezett 1-2 db-nál lényegesen több, mintegy 10 db emléklap kerül kiosztásra azok között 

akik a szakosztályok munkájának szervezésében, a szakosztályi események lebonyolításában 

kiemelkedő szerepet vállaltak az elmúlt években. A jövőben nem csak a szakosztályi munka, hanem 

a vándorgyűlések megszervezésében betöltött szerep is értékelésre kerül. A Vezetőség az alábbi 

személyeket javasolja a kitüntetés elnyerésére a Választmány felé: 

Barna Szilvia 

Bíró Borbála 

Makó András 

Bidló András 

Dobos Endre 

Pásztor László 

Szabó Péter 

Koós Sándor 

Szegi Tamás 

Fuchs Márta 
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Definiálni szükséges továbbá, hogy a Társaság legfontosabb kitüntetését, a Treitz Emlékérmet 

pontosan milyen tevékenységért lehet odaítélni. A Vezetőség javaslata: minimum 10 év vezető szerep 

a Társaság életében, elismert szakmai munkásság, aktív szervező munka legyen az előírás. 

A 2018-as vándorgyűlésen hagyományteremtő jelleggel kerül első alkalommal kiosztásra 3 új 

elismerés. A díjakban közös, hogy kétévente kerülnek kiosztásra, és nem kell társasági tagság az 

elnyerésükhöz, a talajtan, talajvédelem területén végzett tevékenységért kerül kiosztásra. 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. 

A Vezetőség felkéri a Díjjelölő Bizottságot, melynek tagjai lennének: Farsang Andrea, Makó András, 

Szegi Tamás, Kovács Károly, Labant Attila. A Bizottság dönt mindhárom díj odaítéléséről. A fiatal 

kutatói díjra a doktori iskolák tehetnek javaslatot, a gyakorlati szakemberre bármelyik szakosztályon 

keresztül érkezhet jelölés, de a Talajvédelmi Szakosztálynak kötelező legalább három jelöltet állítani, 

az oktatói díjnál ugyancsak a szakosztályok jelölnek, de az Oktatási Szakosztálynak kötelező három 

jelöltet javasolni. 

A díjak pénzjutalommal nem járnak, a díjazottak a soron következő vándorgyűlésen díjmentesen 

vehetnek részt. 

Az októberben esedékes választmányi ülés előtt a Vezetőség kidolgozza és elküldi a díjak jelölésének 

és odaítélésének részletes menetét tartalmazó javaslatot, melyet a Választmány megvitat és a 

szükséges módosítások átvezetése után elfogad. 

A Választmányi ülés időpontja: 2017. október 27. 11.00 MTA ATK TAKI Tanácsterem 
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3) A Vezetőség áttekintette az elkészült logóterveket. Az új logó kisebb módosításokkal alkalmas a 

Társaság számára. A stilizált ország-kontúr alatti csíkok számát háromra csökkentve és a 

hagyományos talajszelvény-rétegrendhez igazodó színezést alkalmazva megítélésünk szerint 

megfelelő lesz az általunk tervezett felhasználási célokra. A fekete-fehér változatban fentről lefelé 

világosodó, a színes változatban a jelenlegi színeket megtartva sötétbarna, világosbarna, sárga 

sorrend az alkalmazandó. Kérjük a grafikust a logó átdolgozására. 

4) Tóth Tibor beszámolt az Olmützben megrendezésre került konferenciáról. A négy ország talajtani 

társaságai által szervezett megbeszélés nagyon sikeres volt, több mint 120 résztvevő jelent meg. Az 

előadások színvonalasak voltak, magyar javaslatra a poszterek díjazásra kerültek. A társszervezésben 

lebonyolított Sopron környéki bemutató nap résztvevői egyöntetűen dicsérték a magyar fél szervező 

munkáját. Mi is köszönjük ezúton is Bidló András és Horváth Adrienn erőfeszítéseit. 

5) A 2018. évi Vándorgyűlés előkészületei a megfelelő ütemben folynak. Végleges időpont: augusztus 

30-szeptember 1. A várható létszám mintegy 200 fő. A kiválasztott téma: Ültetvények tápanyag-

gazdálkodási és talajvédelmi problémái. A pécsi szervezőkket tervezett következő megbeszélés: 

október 27., péntek, 16.00, Pécs. AZ MTT Vezetősége részéről Tóth Tibor, László Péter és Bakacsi 

Zsófia vesz részt a megbeszélésen. 

 A lebonyolítás módja a korábbi éveknek megfelelően: 2 nap tudományos előadás, illetve szakértői 

továbbképzés, 1 terepi nap. A Vezetőség javasolja, hogy a Választmány tagjai legyenek a 

Vándorgyűlés tudományos bizottságának tagjai. A szervező bizottság tagjaira a Pécsi 

Tudományegyetem és a Vezetőség tagjai közül kell javaslatot tenni. A Vezetőség megvitatta a 

szponzoráció aktuális helyzetét, ezzel összefüggésben a konferencia csomag tartalmát. 

 

A jegyzőkönyvet összeállította: Pirkó Béla, szervezőtitkár 

 

Hitelesítette: 

 
        Tóth Tibor 
                                    elnök 


