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JEGYZŐKÖNYV 

Készült a Magyar Talajtani Társaság Választmányi ülésén 

MTA ATK TAKI, Nagyterem 

2017. október 27. 11.00 

 

Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint 

Az ülés meghívóját Bakacsi Zsófia küldte el e-mailben 2017. október 20 -án. 

Meghirdetett témák: 

1.      A jubileumi rendezvény (december 5.) programja és a kapcsolódó szervezési feladatok 

2.      A Társaság Emléklap, illetve egyéb díjak adományozására beérkezett javaslatok ismertetése, javaslat a díjazás 

menetére, illetve a díjakra  

3.      A 2018-as Vándorgyűlés szervezési munkáinak előre haladása 

4.      Meghirdetett fotópályázat előzetes eredményei 

5.      Egyebek 

 

Az 1. napirendi ponttal kapcsolatban Tóth Tibor ismertette a tervezett programot. Az évi rendes Közgyűlés 13.00-14.00 

óra között kerül lebonyolításra, ezt követően rövid szünet után veszi kezdetét a jubileumi ülés. Az ülése felszólalnak a 

Társaság korábbi elnökei: Várallyay György, Blaskó Lajos, Michéli Erika, Tóth Tibor, akik a vezetésük alatt bekövetkezett 

eseményekre emlékeznek vissza. Ezután a szakosztályelnökök tartanak beszámolót szakosztályaik hosszú múltra 

visszatekintő tevékenységéről. Egyelőre Vermes László a Talajszennyezettségi Szakosztály részéről jelezte ebbéli 

szándékát. Társasági emléklapok adományozására is sor kerül olyan személyek részére, akik a Társaság életében fontos 

szerepet játszanak.  

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

javaslatait. Az Emléklap 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 emléklapot idén 

az alábbi személyek kapják: Barna Szilvi, Bíró Borbála, Bidló András, Dobos Endre, Koós Sándor, Szegi Tamás, Fuchs 

Márta, Szabó Péter, Pásztor László, Makó András. 

Rajkai Kálmán javasolta, hogy az emléklapok kiosztásakor hangozzék el pár mondat a díjazottak személyéről, a 

díjadományozás megindokolásával. 

Az egyéb díjakra kidolgozott javaslatot Pirkó Béla ismertette, az eljárásrend tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

Ezt követően a 3. napirendi pont került megvitatásra. László Péter ismertette a szervezés aktuális helyzetét.  

A 2018-as Talajtani Vándorgyűlés augusztus 30. -szeptembe 1. (csüt.-pént.-szomb.) közt kerül megrendezésre Pécsett 

(7624 Pécs, Ifjúság útja 6.) a Pécsi Tudomány Egyetem Természettudományi Karán (PTE). A konferencia szervezői a 
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Magyar Talajtani Társaság (MTT), a PTE TTK Természet- és Környezetföldrajzi Tanszék, Földtani és Meteorológiai 

Tanszék, a PTE Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet (SzBKI) és a Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi 

Kutatóközpont Talajtani és Agrokémiai Intézet (TAKI). 

A Vándorgyűlés előkészítése során felmerült, hogy az MTT és a PTE TTK kössön egy együttműködési megállapodást 

annak érdekében, hogy a Vándorgyűlés helyszíneit a PTE TTK biztosítani tudja. A Megállapodás jelenleg aláírás alatt. A 

Megállapodás értelmében a Vándorgyűlés PTE-s helyszíneinek (3 előadóterem, aula, büfé) terembérlete alól az MTT 

mentesül. A PTE TTK helyszínein kívül a Vándorgyűlés további helyszínei a következők: SzBKI Központ (7634 Pécs, 

Pázmány Péter u. 4.), SzBKI Szent Miklós-hegyi telephely (7634 Pécs, Szentmiklós dűlő 1.) és még két szelvny helyszín: 

Szalánta és Bicsérd. 

A Szakértői továbbképzés a NÉBIH munkatárasival egyeztetés alatt. A szociális programok (ebéd, szakembertalálkozó) 

helyszínei még szervezés alatt. Erősíteni kell a szakember találkozó jellegét a Vándorgyűlésnek, ezért két esti közös 

programot tervezzünk (borkóstoló és vacsora). A Vándorgyűlés támogatóinak köre (NÉBIH, cég szponzorok, 

médiatámogatók) bővülnek. 

A Vándorgyűlés kiemelt témája lenne az Ültetvények víz- és tápanyag-gazdálkodása és a talajvédelem. 

Pásztor László javaslata, hogy a talajtan, mint tudomány jelentőségének növelése érdekében azonban jó lenne a talaj 

egyéb funkcióképességének kihangsúlyozását. A Vándorgyűlés mottójának is ki kéne fejezni ezt! Tájgazdálkodás, 

tájhasználat, stb. (Földrajzos szemlélet…). 

A Vándorgyűlés mottóját keressük! A Választmány szavazással fogja eldönteni.  

László Péter a korábbi Vándorgyűlések hagyománya szerint a Szervező Bizottság (MTT Vezetőség, PTE, SzBKI, TAKI) és 

a Tudományos Bizottság (MTT Válaszmány tagok) felállítását kezdeményezte.  

Tolner László javasolta, hogy a Vándorgyűlés előadásai továbbra is tudományos folyóiratban jelenjenek meg, mert ez 

fontos megszólalási lehetőség a kezdő kutatók számára.  

László Péter, Koós Sándor: Az anyagok a Talajvédelem időszakos kiadványban, és/vagy az ATON felületen is meg fognak 

jelenni, így mindenképpen teljesül ez a feltétel. 

Pásztor László kifejtette aggályait azzal kapcsolatosan, hogy továbbra sem sikerül megszólítani a tágabb szakmát, a 

Vándorgyűlés tematikája túlságosan agrár-irányultságú. Ez annak fényében különösen sajnálatos, hogy Pécsett egy 

erős földrajzos kötődésű tudományegyetem a rendezvény házigazdája. 

Tóth Tibor: Várjuk a szövegszerű módosítási javaslatokat a mottóra és a szekciók elnevezésére vonatkozóan november 

15-ig. A 4. napirendi pontról annyit lehet jelenleg mondani, hogy 10 pályamű érkezett a fotópályázatra, jelenlegi folyik 

elbírálásuk egy háromtagú bizottság által. 

 

Egyebek: 

Koós Sándor bemutatta a kész logót. A Társaság új arculata az új logó köré fog felépülni, a kapcsolattartás 

dokumentumaiban a grafikus által kidolgozott szín és forma kerül felhasználásra. 

Tolner László javasolta, hogy a jubileumi logóban az MTT felirat kerüljön be az ország kontúr belsejébe. A módosítási 

javaslatot a jelenlévők támogatták. 

 



 

Magyar Talajtani Társaság (1022 Budapest, Herman Ottó u. 15.) 

Elnök: Tóth Tibor, Elnökhelyettes: Szabóné Kele Gabriella, Titkár: Bakacsi Zsófia, Szervezőtitkárok: Pirkó Béla, László Péter, Kincstárnok: Fuchs Márta 

Budapest, 2017. október 30. 

A jegyzőkönyvet összeállította: Pirkó Béla, szervezőtitkár 

 

Hitelesítette: 

          Tóth Tibor 

                                      elnök 
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A 2017. október 27-i Választmányi Ülés 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. 

 


