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Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint 

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

Meghirdetett témák: 

-        Vezetőség és a szakosztályok beszámolója a 2017-es évről, beszámolók elfogadása 
-        Pénzügyi beszámoló, és elfogadása 
-        Közhasznúsági jelentés és elfogadása 
-        Egyebek 
                Díjak alapítása, szavazás azok elfogadásáról 
                Beszámoló a VGY2018 szervezéséről 
                Tisztújítás előkészítése, jelölőbizottság felállítása 
 
Az 1. napirendi ponttal kapcsolatban Tóth Tibor elnök tartott beszámolót. 2017 főbb társasági rendezvényeit tekintette 

át, melyek részben átfedtek a decemberben tartott Közgyűlésen elhangzottakkal. Új információ volt a fotópályázat 

díjazottjainak bemutatása, pályaműveikkel együtt. Elhangzott továbbá, hogy az IUSS szavazáson 57 szavazó vett részt, 

az összesített javaslat továbbításra került. 

Év elején több kezdeményezés is történt az idei programmal kapcsolatban. Az egyik ilyen a NÉBIH megkeresése volt a 

TIM 25 konferencia szervezésre, mely azonban időközben visszavonásra került, átgondolás céljából. Ugyancsak 

visszavonta kezdeményezését a SZIE a VGY2018- on megszervezendő angol nyelvű PhD szekcióra vonatkozóan. 

Ezt követően Tóth Tibor felkérte Pirkó Bélát, hogy informálja a jelen lévőket a VGY2018 szervezésének aktuális 

állásáról. László Péter távollétében, de az ő információi felhasználásával az tájékoztatás megtörtént. Folytatólag került 

sor a megalapítandó díjak ismertetésére, majd ezt követően a szavazásra. 

SZAVAZÁS: Nyílt, kézfeltartással történő szavazás a 3 új díj alapításáról a korábban kiküldött tervezet szerint. A jelen 

lévők a javaslatot egyhangúlag megszavazták. 

Fuchs Márta pénztárnok ismertette a Társaság 2017. évi gazdálkodását. A pénzügyi beszámoló szerint a bevétel 838 e 

Ft-ot tett ki, míg a kiadások összesen 1.805 e Ft-ra rúgtak, így a Társaság -967 e Ft-al zárta a tavalyi évet. A negatív 

eredmény szokásosnak tekinthető a VGY nélküli években, mivel ezek szervezése és lebonyolítása tekinthető a Társaság 

fő bevételi forrásának. A közhasznúsági szempontok közül elegendő számúnak felelünk meg, így ezt a státuszunkat 

megtarthatjuk 2018-ban is. 

SZAVAZÁS: Nyílt, kézfeltartással történő szavazás a Társaság 2017. évi pénzügyi beszámolójának és közhasznúsági 

jelentésének elfogadásáról. A jelenlévők egyhangúlag elfogadták mindkét anyagot. 

 

 

Ezután következtek a szakosztályi beszámolók az alábbi sorrendben: 
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- Oktatási és ismeretterjesztési Szakosztály 

- Talajfizikai Szakosztály 

- Talajbiológiai szakosztály 

- Talajgenetikai és Talajtérképezési Szakosztály 

- Talajszennyezettségi Szakosztály 

- Talajtermékenység, Tápanyag-gazdálkodás Szakosztály 

- Talajvédelmi Szakosztály 

Nem tartott beszámolót: 

- Talajásványtani Szakosztály 

- Talajkémiai Szakosztály 

- Talajtechnológiai Szakosztály 

A beszámolók a talaj.hu honlapon megtekinthetők. 

SZAVAZÁS: Nyílt, kézfeltartással történő szavazás a szakosztályi beszámolók elfogadásáról. A jelen lévők a javaslatot 

egyhangúlag megszavazták. 

Az „Egyebek” napirendi pontban Tóth Tibor felhívja a figyelmet az SZJA 1 % felajánlásának lehetőségére, mely forrás 

hozzájárulhat a társasági célok eléréséhez. 

A 2018-ban esedékes tisztújításról Bakacsi Zsófia titkár adott tájékoztatást. Fel kell kérni egy háromtagú jelölő 

bizottságot, amely felkéri a megválasztandó tisztségekre a jelölteket. A folyamatnak nyár közepéig kell lezárulnia annak 

érdekében, hogy a VGY2018-on sor kerülhessen a szavazásra. Dobos Endre felveti, hogy erre nem a VGY2018 a 

legalkalmasabb időpont. Vitát követően a jelenlévők megállapodnak abban, hogy a minél nagyobb szavazatszám miatt 

a pécsi rendezvényhez kapcsolódó tisztújítás megszervezése indokolt, azonos helyszínen, de a VGY2018 programjától 

elkülönülten kell meghirdetni a tisztújító közgyűlést. A választást jól elő kell készíteni, a jelöltek programjainak 

ismertetésére előzetesen is lehetőséget kell biztosítani, így a választás időigényét 1 óra alá lehet szorítani. 

 

Budapest, 2018. március 19. 

 

A jegyzőkönyvet összeállította: Pirkó Béla, szervezőtitkár 

Hitelesítette: 

          Tóth Tibor 
                                      elnök 

 

 

 


