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Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint 

Az ülés meghívóját Tóth Tibor küldte el e-mailben 2017. július 4-én. 

Meghirdetett témák: 

1. December 5-i jubileumi ülés programjának megbeszélése 
2. Társasági Emléklap adományozása 
3. Egyebek 

 
Az 1. napirendi ponttal kapcsolatban a jelenlévők megtárgyalták a lebonyolítás lehetséges változatait. 

Végül annak érdekében, hogy a vidéki tagok kényelmesen utazhassanak, illetve figyelembe véve azt a 

szándékot, hogy a hivatalos program lezárulta után kötetlen társalgás alakuljon ki, az a döntés 

született, hogy az ülést kora délutánra célszerű meghirdetni. Várhatóan 13.00 – 14.00 óra között kerül 

sor a Közgyűlés lebonyolítására. Ennek programja az éves tevékenység áttekintése, rövid beszámoló a 

Vezetőség és a szakosztályok részéről, valamint a fotópályázat díjainak kiosztása. Ezután rövid szünetet 

követően kezdődik a jubileumi ülés, amely várhatóan kétórás lesz. Első felében történik meg az 

emléklapok adományozása a Társaság életében fontos szerepet játszó, a szervezőmunkában jeleskedő 

tagok számára, majd a jelenlegi és a korábbi elnökök ismertetik a Társaság történetének rájuk eső 

részét: Várallyay György, Blaskó Lajos, Michéli Erika, Tóth Tibor. A jubileumi ülés második részében a 

szakosztályok jelenlegi vagy volt elnökei tartanak beszámolót szakosztályaik hosszú múltra 

visszatekintő tevékenységéről. Vermes László a Talajszennyezettségi Szakosztály részéről már jelezte 

szándékát . 

Kérjük a többi szakosztályt, hogy hogy 2017. augusztus 31-ig jelezze, kíván-e felszólalni a jubileumi 

ülésen. 

A 2. napirendi pontban Tóth Tibor ismertette az Emléklap bevezetésére, adományozásának módjára 

vonatkozó javaslatait. A Treitz Emlékérem kétévente egy alkalommal kerül kiosztásra, általában egy 

több évtizedes szakmai munkásság elismeréseként. Az Emléklap ezzel szemben a Társaság érdekében 

végzett szervezőmunka, társadalmi tevékenység elismerését szolgálná. Évente több is 

adományozható, idén a jubileumi évre tekintettel akár 10 db is kiosztható. Egyéb években 2-3 db 

kerülne adományozásra, természetesen ez függ a beérkező javaslatok számától és 

megalapozottságától. Az Emléklap elnyerői az esedékes Vándorgyűlésen térítésmentesen vehetnek 

részt. 

Kérjük a Választmány tagjait, hogy 2017. augusztus 31-ig tegyenek javaslatot az Emléklap 

adományozásra, rövid szöveges indoklással. 

 

Magyar Talajtani Társaság 
Hungarian Soil Science Society 

1022 Budapest, Herman Ottó u. 15. 
http://www.talaj.hu 

http://www.talaj.hu/


A jubileumi ülés előtti megtartandó Választmányi ülésen – várhatóan novemberben – kerül sor a 

beérkező javaslatok elbírálására szavazás útján. Lehetőség lesz a szavazatok elektronikus úton történő 

leadására is. 

A 3. napirendi pontban elsőként Tóth Tibor kért szót. Megválasztásakor ígéretet tett arra, hogy a 

Társaság nyitni fog a tehetséges szakember-jelöltek, színvonalas diplomamunkát összeállító hallgatók, 

fiatal kutatók felé. Ennek részeként szeretne 3 díjat bevezetni, melyek kétévente a Társaság 

Vándorgyűlésén kerülnek kiosztásra a talajtan, talajvédelem területén kifejtett tevékenység 

elismeréseként: 

 BSC vagy MSC szintű diplomamunka 

 fiatal kutatói tevékenység (életkori határ 35 év, időkorlát: a PhD fokozat megszerzésétől 
számított 2 év) 

 nem tudományos területen kifejtett tevékenység (nem az MTT keretein belül) 
 

kerül díjazásra. A díjazottaknak nem kell az MTT tagjainak lenniük. 
 
A jelenlévők megvitatták a javaslatot és támogatták azt. A Választmány felhatalmazta a Vezetőséget, 
hogy a novemberi Választmányi ülésig dolgozza ki a díjazás menetét, a jelöltállítás, döntés 
folyamatát, és tegyen javaslatot a díjakra. 
Pásztor László: a Földtudományi Társaságok egyesületet hoztak létre, melynek egyelőre nem tagja a 

Társaság. Javasolja mérlegelni a csatlakozás lehetőségét. 

Tóth Tibor: Kérünk további információkat, melyek alapján a kapcsolatfelvétel megvalósulhat. 

Makó András: Lesz-e hallgatói kedvezmény a Vándorgyűlés részvételi díjából? 

Tóth Tibor: Igen lesz, mértéke még nem ismert. 

László Péter: A NÉBIH- el felvette a kapcsolatot annak érdekében, hogy a 2018- évi Vándorgyűlés és az 

esedékes szakértői továbbképzés programja összehangolható legyen. A NÉBIH részéről kijelölt 

kapcsolattartó: Gulyás Edit talajvédelmi felügyelő.  

A Vándorgyűlés előkészületei jó ütemben folynak, számos potenciális szponzor jelentkezett, akik 

hirdető felülettel, eszközeik bemutatásával szeretnének hozzájárulni a Vándorgyűlés sikeréhez. 

Jelenleg egyeztetés folyik az érdekeltek között, várhatóan az év végén döntést lehet hozni a kérdésben. 

A kiválasztott témát és az egész rendezvény tematikáját a gyakorlatias szemlélet kell, hogy 

meghatározza. Ennek részleteiről további egyeztetést kell folytatni a Vezetőség és a Választmány 

tagjaival.  

Határidő: 2017. szeptember 30. Koordinátor: László Péter 

Budapest, 2017. július 11. 

A jegyzőkönyvet összeállította: Pirkó Béla, szervezőtitkár 

Hitelesítette: 

          Tóth Tibor 
                                      elnök 


